
127 סדמשנהכסף כט TO פרלן שבת הלכות .זמנים משנה מגיד
 לקחת לנו אין אגל ז״ל. הרשב״א כדברי אמח יהיה i״f רגוסינו חשבון ע״ד האלכסון במדח טעה הראשון אם ולפ״ז . מופת לזה ויש מ״ט. אלא אינם ז׳ על ז׳ שחשבורח לפי

 שיעור היה כך טעה לא הראשון ואס האמה על מכוין והוא בטועה השני זה נחזיק היאך הראשון זה שטעה בטעוח אבל הס שהזכירו בשיעורים אלא אמת שאינו אחר ההוא החשבון
 מאות וארבע אלף שחשגורס לפי דקדק שלא אע״ס בהשגוח ז״ל הר״א שכחב וזקו ועוד ופ״ה מאוח חמש יהיה האמתי החשבון ולפי .ברור דגר וזה אומר שזה כמו הסחוס

ם ששבוש ונ״ל .ה׳ באותן להחמיר רצה אבל רבינו מעיני זה נעלם ולא .חשבונות ד׳ שהוא כפלו הוא אלכסונן שהוא אלפים וסשבורת ועוד חשבוטת ב׳ הוא וט״ו פד ס  ה
ח. ופ״ה מאות כחמש להיות וראוי הוא  אמו
 שאין לפי האמת הוא כך שנסחסו ספר יש ואם
 להוסיף שיוכל בחשבון בקרוב לכתוב רביט דרך

:אחת אמה ואפי׳ ממנו לגרוע או
 לומר נאמנין שפחה אפי׳ עבד אפילו יט

 משנה .וכו׳ השבת תחום ע״כ
: רגיט כלשון (דףנ״ח:) שם

מן א  היינו שעד,כאן אני זכור לומר הגדול ונ
 פרק בכתובות משנה .וכו׳ באים

 וכו׳ חכמים אמרו שלא ומ״ש .כ״ח) האשה(דף
ח (עירובין מעברין בכיצד בגמרא מבואר  נ׳

ט): נ״
ט ״ כ ת א פ ו צ ס׳ התורה מן עשה מ .ו

 נראה רבינו מדברי
 מורה דבר ג״כ שההבדלה סובר שהוא בביאור

 חלוקים ז״ל המפרשים וראיתי זטר. בכלל והכל
ס יש בזה  דבגמרא ואע״ג רבינו כדברי פברי

 זכרהו אלא שם אין ק״ו) פסחים(דף ערבי פ׳
 וכו׳ בלילה אלא לי אין בכניסתו היין על

 פרק כמ״ש ולהבדיל מדכחיב ליה ילפינן מ״מ
 מכילתא ולשון י״ח:) (שבועות הטומאה ידיעות

 ובביאור בברכה קדשהו השבח יום אח זמר
 קדשהו כן גם ואמרו היין על זכרהו אמר

 אינה שההבדלה וי״א .ביציאתו וקדשהו בכרסתו
ה. דבר הוא הקידוש אגל מד״ס אלא ר  הו
דע  חייבין נשים ואחד אנשים אחד הכל שלדבד ו
 נשים היא מפורשת ומימרא היום בקידוש הס

 לן ונפקא .פורה דבר היום בקידוש חייבות
 הורה דבר היא אס נמי והבדלה ושמור מזכור
 היא ואם מהתם דנשים חיובא לן גפקא

 ז״ל ורבינו תקנוה דקידוש דומיא מדבריהם
 שהן מכלל, פטור בהן הזכיר שלא וכיון כאן סתם

 ומזלות כוכבים עבודת מהלכות י״ב ופרק חייבות
 שהיא עשה מצות וכל רביט כתב וחקותיהם

ההבדלה ומסח .הוא ידוע הקידוש ונסח ע״כ חייבות הנשים שאף ושמחה והקהל פסח ואכילת פסחים בלילי מצה ואכילת מקידוש-היום מון פטורות נשים סדירה ואינה לזק מזמן
ט. כדברי בגמרא ק׳׳ד)והעלו ק״ג (דף פסחים ערבי פ׳ שם בו נחלקו מוסכם: וזה רבי

. בלילה הקידוש עיקר ד כו׳  שנהגו ויכלו שפרשת שכתב מי ויש היוםכולו• כל והולך מקדש בע״ש קדש שלא מי ק״ה) (דף שם ואמרו הוא בלילה קדושא עיקר ק״ו) (דף שם ו
אם כדינו: שבח בליל במקדש אלא אינה שיתבאר כמו לומר . בלילה הבדיל לא ו כו׳ השבת כל והולך מבדיל במ״ש הבדיל שלא מי חייא ר׳ בני אמרו ק״ו) (דף שם ו

ורבו ההלכות: מן וכ״נ כולו היום כל והולך מבדיל בחרא כלישנא ק״ז) השמועה(דף בסוף גורסין מהן שיש ז״ל הגאונים זה בדין ונחלקו בשבת רביעי עד זירא א״ר כמה עד כולה
ה. ז״ל הגאונים סברות  אלא המס על הבדלה כאן שאין ז״ל הרמב״ן העלה בשבת באחד להיות שסל באב ומשעה .ההלכות כדעת האחרונים שדעת אע״פ מחוורין רביט ודברי גז

ל :באב תשעה מוצאי בליל להבדיל צריך ואינו בלבד בתפלה ב :האור על לא אבל יעקב א״ר . מפורש ק״ו) שם(דף .וכו׳ מברך אינו א
לשחות או בהן שכתוב ויש . הבדלה קודם כמו קידוש קודם מוהר מים שלשחוס מזה ויראה הספרים בקצת הנסחא היא כך וכו׳. היום משקדש יין לשהות או לאכול לאדם אסור ה

ם. ת מ׳(דף .מוהר קידוש קודם שאף מותר מים ולשהות הבבא בסיום ממ״ש רביט שדעת אפשר הנסחא לזאת ואף ס בג לא אשי רב דבי רבנן מפורש הבדלה גבי׳ ק״ה) ו
אכילת . וכו׳ היום משיצא וכן :נהגו וכן הירושלמי מן ראיה והביא אמר מים לפחות אפי׳ קידוש שקודם השיב ז״ל והרשב׳׳א רבינו כדברי להבדלה קידוש לדמות ויש אמיא קפדי

ת :בסמוך הזכרתיו המיס שתית והייצי שיבדיל קודם חפצו לעשות לאדם אסור ק״נ:) (דף בשבח שואל פ׳ מלאכה ועשיית שם מפורשין ושתיה ב בי או ש (דף פסחים בערבי .וכו׳ ע
מבדיל: טעם מקדש טעם זין״ז)

א^ כדק ל״ג) (דף בברכות מבואר וההבדלה . הפח על מקדש היין מן יותר לפת מתאוה שאם לפנינו ויתבאר על׳׳היין ההורה מן שאיט פשוט הקידוש .וכו׳ ספרים מדברי ו
עומדין

ט  והולך ומבדיל כו׳ בלילה הקידוש עיקר ד תחום כאן עד לומר נאמני[ שפחה אפילו עבד אפילו י

ת. שנ אק ה אנ' לומר הגדול ונ ה״ני נא! ״יעי יכיי
בי עדותו על וסומבי־[ .קט[ כשהייתי בשבת באים ד ף עד בו שכתוב מוגה ספר ב  והיא ג׳ יום ס

ה. ה: מפני להקל אלא להחמיר בדבר חכמים אמרו שלא ז טנ הנ א ס ר הגי
י׳יי• :מדבריהם אמה אלפים ששיעור

ועשדם תשעה פרק
ת א ו צ  יום את זכור שנאמר בדברים השבת יום את [&] יילקדש התורה מן עשה מ

 בכניםתו לזכרהו וצריך .וקידוש שבח זכירת זכרהו כלומר .לקדשו השבת
 ברוך היום. קידוש נוסח וזהו ב בהבדלה: וביציאתו היום בקידוש בכניסתו וביציאתו.

 ורצון באהבה קדשו ושבת בנו ורצה במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו ה׳ אתה
 בחרת בנו כי מצרים ליציאת זכר קדש למקראי תחלה בראשית למעשה זכרון הנחילנו
 מקדש ה׳ אתה ברוך הנחלתנו וברצון באהבה קדשך ושבת העמים מכל קדשת ואותנו
ב] .ההבדלה ^נוסח וזה ג :השבת  קדש בין המבדיל העולם מלך אלהינו ה׳ אתה ברוך [

 ברוך המעשה. ימי לששת השביעי ■יום ובין לעמים ישראל בין לחשך אור ובין לחול
 בין בלילה קידש לא אם .בלילה ^הקידוש עיקר ד : לחול קדש בין המבדיל ה׳ אתה

 למחר מבדיל בלילה הבדיל לא ואם .כולו היום כל והולך מקדש במזיד בין בשוגג
] יום סוף עד והולך ומבדיל ג ] מוצאי בליל אלא האור על מברך אינו אבל .שלישי [ ד  שבת [

] או לאכול לאדם אסור ה : בלבד ה  משיצא ובן .שיקדש עד היום משקדש יין לשתות [
 .שיבדיל עד כלום לטעום או מלאכה ולעשות ולשתות לאכול להתחיל לו אסור היום

 הרי שיבדיל [י] קודם או שיקדש קודם ושתה ואכל עבר או שכת .מותר ימים ולשתות
] סופרים” מדברי ו שאכל: אחר ומבדיל מקדש זה היין. על ולהבדיל היין על לקדש [ז

ואף
: שם וסמ״ג מור די :רעא סי' כמור עי' ד :שם המ״ג ורצע רעא סי׳ מור ג :שם סמ״ג רצע סי' מור ג :כע משין סמ״ג רעא סימן מור א

סיימוניות הגהות
 בשמירה שישנו כל תורה רבד בקידוש חייבות נשים דשבועות נ׳ ופרק שמתו מי [א]בפ׳

 לא שעדיין אע״פ במלאכה מותר בתפלה כשהבדיל אבל [ב] :ע״ב בזכירה ישנו
ם. על הבדיל  שואל בפרק אמרינן כך להול קודש בין המבדיל רק אמר אם וכן הכו

 הבדלה צריך ושתייה לאכילה אבל צרכייהו ועבדי לחול קדש בין המבדיל אמרי במערבא
 היום כל בהבדלה גם ר״ת ובפירוש בה״ג [ג] t ע״כ וכר טווה בת כדאמימר הכוס על

 הטעם פירש רשב״ם [ד] :סה״ת וכן באלפסי וכן בראבי״ה וכן כבעמוד כתב בס״ה אבל כולו
 אפילו היתד מצאנו דלא צ״ע [ה] :שנהגו מקום פרק כדאיתא הוא ברייתו ותחלת הואיל
 קידוש אקודם קאי דלא בספר משמע אמיא קפדי לא אשי רב דבי דרבנן והא למים
 הטועם דאמר יעקב דד משמיה ותנא הונא אדרב לה דמייתי ע״ש הבדלה אקודם אלא
 מים אפילו לטעום שאסור אומר מהר״ם וכן .ע״ש כר באסכרא מיתתו שיבדיל קודם
 טעם דאמר הא בה״ג וכתב [ו] :ע״כ רבה קדושא קודם בשחרית וכן קידוש קודם

 או ביום מידי טעים אי אבל מבדיל מידי טעים לא אי למחר אבל באורתא ה״מ מבדיל
 בין דטעים גב על אף מבדיל למחר דאפילו כתב באלפסי אבל .ראבי״ה מבדיל אינו בלילה
 דשבועות ובפ״ג שמתו מי ובפרק פסחיס ערבי בפרק ר״י פי׳ וכן [ז] :ע״כ בליליא בין ביממא

: ע״כ ,ע״ש מדרבנן אלא אינו היין על לאומרו שהצריכו מד, אמ* מדאורייתא דקידוש

עוז מגדל
ע על חומשי מפרי יוסר האלכסון שעולה המשהויין דקדוקי  לפ^ צ!ה הקפידו לא ז״ל ורנופמו האמה רעו

 הפשמרת גחכמס שנפחכם מאפר ז״ל ר״מ אן• עליו לעמוד יכול אדם כל ואין במפר מועט דבר שהוא
ה הנה אלו אמוס שמונה לחשבון המשהויין אופן כל וצירף עמד מו אפפק לו היא: כן ז  עבד אפי

:נ״ח) מעברין(דף ס'כיצד .הפרק סוף עד ושפחה
ת כ״ט פרק  :להדיא מפורש ק״ו) (דף פסחים ערבי פרק וקידוש. שבס עד וכו׳ עשה מצו

 מם אס זכור אמרו ובמכלפא ובברכוס פסחים ערבי סרק .בהבדלה עד לזכרו וצדיך
 קדושא אילימא להדיא בחלמודא דמפמה נזיר מסכת ריש ראיה לו מצאפי עוד • בברכה לקדשו השבח

 כפב ועוד ז״ל כר״ס שפירשו אלא מקוצי ז״ל הר״מ וכ״כ הוא סיני מהר ועומד מושבע והרי ואבדלפא
 אני ראיפו ועוד .בסמוך לפנינו שכפבפי כמו הקידוש כמו הפורה מן שהוא הבדלה על להוכיח סמך

 שמקדשין בכניסחו זכרהו עשה מצוס הוא זמר לשון נאמרו אחד בדיבור ושמור זכור בפירוש ז״ל אמרו
 עד מול מגהג קדע בקדושס ינהג־ שלא ביציאפו שייך שמור ולשון כלה שבס רל ברמזם בדברים אותו

 בזכירה שישנו b ושמור זכי־י שמחו מי ובפרק דשמעות ובפ״ק כנו על ומשענו ויקבענו שיבדילנו
 ‘b כדק״ל לאו שמור עשו הנה . ע״כ בזכירה איתנהו בשמירה ואיתנהו הואיל נשי והני בשמירה ישנו

 זה וכפשמה בלילה ושמירה במס זכירה במדרש ז״ל רמזו עוד מעשה לא אלא‘ אינו ואל סן השמר
זטרם ואומר אני גס ארמוז ולהם התורה בסתרי למקובלים ידוע וסודו הקדש על מחול שמוסיסין

והבדלה עיקר הקידוש הפורה מן ששניהם פי על ואף עשה מכלל הבא בלאו בהבדלה ושמירה בקידוש
הקדש כסבי כל פרק כלשונם כו' למדינה שנכנס למלך דומה כניסתו דקידוש ביארו וכן היא מילתא חדא ואבדלפא קדושא דיקנה״ז בשמעפין הפס בגנופס רמזס נכבד ומה .דראשון כסשלומין לו מפילה

. והמשכיל כו' שמצא לאסרכוס דומה שבת במוצאי והבדלה מלכה שבת כלה שבת ם מ  מכבוד עדיף מם דכבוד אסיקנא בשמעתא בכניסתו היין על דזכרהו בשמעתא פסחים ערבי סרק כן נראה ופשוטו י
 דרכ אליבא למימי בעי תלמודא דסתם ועוד ז״ל/ מיגא״ש ן׳ בר״י ר״י פסק וכן בשעתה מצוה דחביבה טעמא משוס לא אי למחר עד דלישבקיה אמרינן אחד כוס אלא ליה דלית מאן דהא סדע לילה
מפסיקין ואץ לקידוש מססיקין הפט אמריק ובהדיא אזלא הכי דשמעתא ריהטא הלכתא לפום קיימן דלא ואע״ג אחמרא אלא מקדש ולא אשכרא דמבדיל למימר ליה מבעי וכן יבדיל טעס יקדש לא מעם שונא

בזכירס התורה מן שניהם כי ואף מחללו שבת שומר כל לו טפילה והבדלה עיקר הקידוש כי למדנו להבדלה קובעת ואינה לקדוש קובעת שבת רב אמר עמרם רב דאמר הא אסיקנא נמי והכי הbלהב
: נזיר דמסכת קמייתא בשמעתא מבואר מפורש הדין נזירות הלנות פ״ז ז״ל לר״מ מצאתי יגעתי והנה הבאר. גדולהע״פ והאבן שיתבאר כמו סוסריס מדברי הכוס אן אמורים הדברים ובשמירה

קר  אנשי יוהץ א״ר אבא בר חייא א״ר ובהדיא , מקומות ובכמה פסהים ערבי פרק .היין על ולהבדיל היין על לקדש סופרים מדברי :פסחים ערבי פרק .באוכל אחר ומבדיל עד כו' הקידוש עי
ז״ל ר״מ וכ״כ הכוס על קבעוה העשירו בתפלה קנעוה נתהלה דנריו וגמר המזון בברכת בין בתפלה בץ זכירתן מקום וקביעות הברכות מסח כלומר והבדלות קדושין לישראל להם תיקנו הגדולה כנסת

; זכור בפסוק י«*ו בפרשת ההורה בפירוש ז״ל הרמב״ן כתב וכן מקוצי
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ה ט י חג וכו/ שכס כלילי היין על צקדש שנהכוין מי כו'1 לפס מסאוה ה  שנראה הר״ן נ
 ידים ממלין דאין דכיון משום יקדש לא ידיו נטל כך מפרש שהוא הרי׳׳ף מדכרי

 לא הילכך הפס מקדשיןעל דאין כרונא לרכ וס׳׳ל ריפסא ליה דמכיכא דעסיה גלי לסירוס
 דליסא ואסיקנא מכיכ שאינו על מקדש נמצא אסמרא מקדש ואי לקדש א״א הפס שעל יקדש
 מקדש ריפסא ליה דמכיכא אימה כל רכ דהא

 ידיו דנמל כרונא מדרכ לן נפקא ומיהו אריפהא
 ידיה משא דמכי דאמר דכמאי הפה על יקדש לא
 איהוהכ לא מהא ליה מכיכא דריפהא דעהיה גלי

:ג״כ רכינו מפרש היה שכך ונראה
אפור

 כי ק״נ.) שואל(שכה פ׳ .וכו׳ ויאמר שיכדיל ומאחר : הכום על היא שמדכריהם עומדין
 שם אסרס מימרא וכן סלסי ומסלהינן למול קדש כין המכדיל אמרינן כהנא רכ כי הוינן
 כלומר שם וכ״כ שצריכה וכהלכוה׳כהכו ומלכוס שס צריכה אם המפרשים ונחלקו כזו כיוצא
ז״ל הגאונים וכהבו .לחול קדש כין המכדיל אמ״ה כא״י אלא וכו׳ לחושך אור כין צ״ל אינו

מלאכה לעשוה יכול כהסלה והכדיל הספלל שאם

.כוס על להבדיל צריך ׳ בתפלה שהבדיל פי על ואף
 לעשות לו מותר לחול קדש בין ויאמר שיבדיל ומאחר
 היין על ומברך . הכום על הבדיל שלא אע״פ מלאכה

 עד ידיו את נוטל ואינו [ס] מקדש. כך ואחר תחלה
 מבפנים ומדיחו יתר או רביעית מחזיק שהוא בוס לוקח עושה הוא כיצד •ז שיקדש:

 יסייע ולא יתר או טפח הקרקע מן ומגביהו בימינו ואוחזו יין וממלאהו מבחוץ ושוטפו
 בתהלה לקרות ישראל בכל פשוט ומנהג .מקדש כך ואחר הגפן על ומברך .בשמאל

 ומשקה לוגמיו מלוא ושותה [י] מקדש כך ואחר היין על מברך כך ואחר ויכלו פרשת [מ]
 במקום אלא קידוש ייאין ח :ואוכל המוציא ומברך [כ] ידיו נוטל ואח״ב חבורה בני לכל

 בזוית [ל] אוכל זו בזוית קידש אם אבל אחר. בבית ויאכל זה בבית יקדש לא כיצד סעודה.
 =היה ט :שם ושותין שאוכלין האורחין מפני הכנסת *בבית [מ]מקדשין ולמה שניה.
 המוציא ומברך תחלה ידיו נוטל זה הרי יין לו היה שלא או היין מן יותר לפת מתאוה
 שנתכוין מי י : הכום על אלא הפת על מבדילין ואין [נ] ואוכל בוצע כך ואהר ומקדש
הפת [ם] על מקדש זה הרי שיקדש קודם ידיו ונטל ושכח שבת בלילי היין על לקדש

ואינו
:כ« עשין סמ׳ג רטא סימן טור ב : שם המ׳ג רעג סימן טור א

 מן הסכימו ולזה אסרס לכרכה צריך ואין
א :ועיקר ז״ל האחרונים הו ש כ  .וכו׳ מקדש ו

 אומרים כ״ה נ״א:) (דף ככרכוס דכרים אלו פ׳
ם. על מכרך ואח״כ היין על מכרך  ומ״ש היו
 ק״ו) פסמים׳(דף ערכי כס׳ שם וכו/ נוטל ואינו

. :כסמוך ויחכאר יקדש לא ידיו נטל
ד ז צ שכסב. אלו דכרים .וכו׳ עושה הוא כי

 שאכלו שלשה פ׳ כגמרא נאמרו רכינו
 רכינו ומפרש כרכה של כוס גכי נ״א) (כרטס

 קידוש עליו שאומרים כוס הוא כרכה של דכוס
 כרכוס פ״זמהלכוס כמוזכר המזון כרכס או היום

 רכינו לדעה הוא הדכר שעקר אלא עוד ולא
 של כוס פי׳ ז״ל ורש״י .כמ״ש קידוש של ככוס

ג המזון: כרכה כרכה ה  ככל הוא פשוט פנ
כן .וכו׳ ויכלו פרשה כהחלה לקרוס שראל

(שכין. כהכי כל כס׳ ממ״ש סמך להם ויש נהגו
 ולפיכך ויכלו לומר צריך יחיד שאפילו קי״ט)

; הכוס על סמכוהו
 חמרה כני לכל ומשקה לוגמיו מלא ושותה

 כערכי מסקנא .וכו׳ נועל כך ואחר
 מלא טעם אם המקדש ק״ז) (דף פסחים

ופירשו כהלכוס וכן יצא לא לאו ואם יצא לוגמיו
לוגמם: מלא צריכין המכורה כני כל שאין נראה ז״ל הגאונים ומדכרי לוגמיו כמלא נראה לצדדין יסלקנו שאם לוגמיו מלא

ו ח ה. כמקום אלא קידוש אין הכי דאמר כשמואל ק״א) שם(דף הפוסקים וכל ההלכוס מסקנה .וכו׳ אחר ככיס ויאכל זה ככיס יקדש לא כיצד סעודה כמקום אלא קידוש אי ד סעו
מקדש הוה לארעא מאגרא ואפי׳ שמואל דמר קמיה קאימנא הוה סגיאין זמנין סחליפא כר ענן רכ להו אמר לא לפנה מפנה אכל לכיסJמכיי ה"מ .מינה סכור שם ואמרו

 אם כסעודה להצר ולצאה ככיס לקדש שכהכו ז״ל הגאונים כספרי ראיסי אכל כזויהוכו׳ קידש אם אכל שכסכ ז״ל רכינו דכרי על מסמיה כפשוטו וזהו וכהלכוס. כגמרא ע״כ
 ויש דירה כיח מפרשים.כיח שהם נראה כך מחוך עכ״ל. ואסור לפנה כמפנה נעשה מקומו אס רואה אינו ואם לפנה כמפנה דומה ואינו אמד כמקום שנעשה מוסר מקומו אח רואה

 דירה ככיס שאפי׳ והעיד ענן רכ וכא .לא אחח דירה ככיח לחדר מחדר כגון לפנה מפנה אכל אמר קדוש שיצטרך הכורים היו אמר דירה לכיס דירה מכיס ועליוח חדרים כה
 מארעא מקדש שמואל רואה כשהיה ענן רכ כונחם מידי מוציאה היה היאך אחה כעליה כחדר לפנה מפנה פירוש היה שאם הפירוש זה על ויעיד . מקדש היה למצר הגג מן אמס

ה אמר: פירוש כזה ויש ז״ל רכינו דכרי נאמרו הפי׳ זה ולפי לאגרא. מ ל  ואע״ט.שאין שם לקדש נהגו ועכשיו מכואר שם וכו׳. שאוכלים האורחים מפני ככהכ״נ מקדשין ו
ככירו אכל חפלה מהלכוח פי״א כמכואר בהן אוכלין אין כנסיוח דבחי קי״ל דהא ממש ככהנ״נ אוכלין היו שלא ז״ל וכהכו ממקומה, סקנה זזה לא שכיוןשנחקן לפי אוכלים אורחים

:כזה כיוצא כל וכן הקידוש שמיעח כעס שם יושכין והיו לכהכ״נ הסמוך
כו׳. יצחק רכ להו אמר יקדש לא ידיו נשל רכ אמר כרונא א״ר 0ק (דף שם .ונו׳ היה שלא או היין מן יסר לפח מסאוה היה ט שמעחחיה ושכחינן דרב נפשיה נח לא אכחי ו

כלל יקדש שלא קס״ד לקדש ידיו נשל רכינו פירוש וזה .אממרא מקדש ממרא ליה דמכיכא זמנין אריפחא מקדש ריפחא ליה דמכיבא זמנין דרכ קמיה קאמינא הוה סגיאין זמנין
 פירוט וזה הפא על מקדש ידיו כשנטל וא״כ לו מכיכ כשהיה הפס על מקדש היה דרכ יצחק רכ להו ואמר .הפס על מקדשין שאין סכורין שהיו ואפשר צו מקדשין אחרים אלא

ע״כ: כיין אמ״כ ולקדש ידיהם ליטול נהגו וע״ז כחביטח אלא בנטילה סלוי הדבר שאין ברונא אדרב לגמרי פליגא דר״י דהא שפירש מי ויש האחרונים מן כחכו וכן נכון
כו׳. ■ושכח שבח בלילי היין על לקדש שנסכוין מי י :בסמוך זה ביארחי כבר ו

עוז מגדל
 כך ואחר החלה היין ■טל ומברך :טומדין אין ופרק שואל פרק . הכיס טל עד כו׳ שהגדיל ואע״ע

אינו :דנריס אלו פרק גרנות מסכת .מקדש : פסחים טרגי פרק . שיקדש טד ידיו ̂נוטל ו
 היין טל מגרך כך ואחר ;הקודש כתגי כל ופרק שאכלו שלשה ס״פ . גתחלה טד כו׳ טושה הוא כיצד

שותה ; גרכות גמסכת דגריס אלו פרק . וכו'  שתה לא אס פירש שלא אני רואה כו׳. לוגמיו מלא ו
 כדאיהא שיטטוס צריך המגרך שפסקו התוספות גטלי רגותיני כדטת שדטתו ונ׳ל .לאו אס יצא אס

 ומיהו ינוקא דליטטמיה דתלמודא גפשיטותא גכלמנורגין גפרק כדמשמט מטכגת אינה שתיה וגס נגרכות
י ׳  סכי דאמרי רכא דאמר הא משתתפין כיצד מתני' גמרא .חלון פרק גהלכוה הגיא ו״ל אלפס י

 לא המאור וכטל היא דהלכתא מכלל יצא לא לאו ואם יצא לוגמיו מלא טעס אם המקדש דפומגדיתא
: פסחים טרגי פרק סכל .ויסטוד ידיו יטול טד ידיו נוטל כן ואחד : גזה השיגו

ומצור.
מיימוניות הגהות

תפן« לידים נוטלים כך ואחר הכוס את מוזנים דכרים אלו כפרק דאמר הלל כבית [ח]
ם. כדאיתא וכו' ברכה לנטילה ת  יקדש לא ידיו הנוטל גאון עמרם רב בשם ומצאתי ה

 דטעון הוא ופת הרוח מגסי זה הרי לפירות ידיו הנוטל■ דאמרינן נטילה צמך אין דיין מ״ט
 לא ידיו נטל אם לפיכך הפת על ושם ל.יין מן דעתיה עקר ידיו דנטל וכיון נטילה
 ומ״ט קידוש לאחר ידים נטילת שעיקר יב׳׳ק בד אליעזר ה״ר כתב וכן .עכ״ל יקדש

 דפירקין מחא ראיה והכיא ונוטל חוזר אין קידש כך ואחר קודם ידיו נטל אם בדיעבד
ורשב״ט. תחלה ידיו נוטל היה ואז אריפתא מקדש הוה ריפתא ליה חביכא זימנין דרב
שמחד. דבינו פסק וכן ע׳ם בתוספות מצאתי וכן בדיעבד הדעת היסח הוי דלא פסק

 שחרית ידיו אדם נוטל הבשר כל דפרק מהא וראיה לכתחילה ראכי׳ה וכנו יואל ורבינו
בפירוש התנה באילו הכי דדעתיה כיון בפירוש התנה שלא ואע״ם הכא וכ׳ש בו׳ ומתנה

וכן קידוש אחר ידיו ליטול רגיל היה מהר״ם אמנם הפסק. חשיב לא סעודה במקום אלא ואינו הוא סעודה בשעת שהקידוש כיון ברוך טול או לתורא גביל אלא הוי דלא ועוד
 כנגד הכוס על ואחד התפלה לאחר ואחד בתפלה אהד בשבת ויכלו לומר אדם חייב פעמים שלש יש ויכלו במדרש [ט] ע״ב: ביו״ט וכן רבא קדושא •אחר בשבת בשחרית

 משת הר״ר בשם לו שאמר מנחם בר שמואל הר׳ר רבו בשם מהר״ם כתב [כ] : ע״כ כו׳ יצא לוגמיו מלא טעם אם .מקדש חלון בפרק [י] ע״כ.! ויבלו שבפרשת אשר שלשה
ב אלא הפת את מביאין שאין ושוין ע״פ בפרק דאמרינן דהא וז״ל מגי״ץ  בהלכות דברים באלו לקמן וב״ה כ״ש שנחלקו אע״פ פירושו דהכי ומקדש מפה פורם הביא ואם קידש א׳
^ יצטרך הפת יביא ואם לברכה מוקדם בפסוק הקודם שכל לפי קידוש קודם הפת את מכיאין שאין הן שוין קדים מינייהו הי סעודה ב פורם הביא אם אבל קידוש קודם הפת על ל

רשב״ם בפירוש איתא ובן דפרישית מטעם יכסנו לחם יש ואם השלחן על לחם יהא שלא יזהר השלחן על המבדיל כתב ופן . עכ״ל מקדש ואז דליתיה כמאן והוי הפת על מפה
 דאין דכיון לטעום לו אין הכנסת כבית והמקדש [מ] : ע״ב בסוכה ואוכל בביתו מקדש שמיני בליל עליו עריבה שסוכתו מי בירושלמי מדגרם גאון נסים רב אומר ובן [ל] ע״ש:
 וטריפות נבילות כגון בלאו היינו להו ספינן לא דבידים חרש בם׳ דאמרינן דהא שנהגו במו לקטנים להשקות יבולים אבל קידוש קודם טועם הוא הרי סעודה במקום אלא קידוש
 שישנו דצזכל עונשין בנות גופייתו דאינהו לנשים דמה אתיא לא נמי ומנשים מהתם אתיא לא היא עשה מצות היום קידוש אבל וכו׳ תאכלו מלא לן דנפקא כחן וכיוצא

 תמית ואני בב׳׳ה לקדש המקומות בבל ונוהגין דמ״ט סימן הטוד [וכתב * 5 מהר״ם של ברכות בהלכות , כשמירה ליתנהו גופייהו דאינהו קטנים לן נפקא לא בזכירה ישנו בשמירה
 סעודת מקום הוי דלדידהו כנישחא בי דאכליושתי אורחין לאפוקי אלא בבה״ב מקדשין אין ולדידיה סעודה במקום אלא קידוש דאין כשמואל קי״ל דהא המנהג זה נתפשט היאך
 בשיש גאון יהודאי רב בשם חננאל רבינו פירש [נ] !ע'כ] אבטליניה חילי איישר אי בסוך וכתב . ע״כ לבטלה ברכה להיות הדבר קרוב החם דאבלי אורחים ליכא דהשתא וביון
 מקדש והילכך לסעוד שלא אפשר ואי קביע השלחן על שגאים במן אריפתא נמי מבדיל אריפתא דמקדש מיגו חמרא ליה ולית שבת במוצאי להיות שחל יו״ט כגון יקנת״ז לברך

 המבדיל מכרך כך ואחר הנר על מברך ושזב הבשמים על ומברך בנו בחר אשר מברך כך ואחר המוציא מברך תחלה יין לו שאין דמי יצחק רב מר ■וכתב .ומבדיל הפת על
 כרונא רב אמר פסחים ערבי פרק דגרסינן חא כי [ס] ז ע״כ ראבי״ה וכן הדדי בהדי והבדלה קידוש אפילו הפת על כלל מבדיל שאין כפידוש כתב אלפס ור׳׳י לחול קודש בי;

 זימנין דרב קמיה קאימנא הוה סגיאין דזימנין לשמעתתיה להו ושכחנינהז דרב נפשית נח לא אכתי מתנא בר שמואל בר יצחק רב ליה אמר יקדש לא ידיו הנוטל רב אטר
 ור״י גאון יהודאי מר בשם חננאל ורביגו נסים ורב צדוק בר יצחק ומר עמרם רב הגאון גם והנה אחמרא. מקדש חמרא ליה דחביב וזימנין אריפתא מקדש ריפתא ליה דחביבא

 אבל היין 'על שמבדיל היכר שיהא להבדלה יין ברכת שסמך קני״ה אמר רבה השבת אחר להיות שחל דיו״ט הא גבי ע״פ פרק •בריש רשב׳׳ם וכן הפת על שטקדשין כן פסקו אלפס
 אוכל ואינו המוציא ברכת ומברך ויכלו ואומר הפת על דמק,-ש שמעינן ומהרב וז״ל בתב יקדש לא ידיו דנוטל הא גבי הכי ובתר ע״כ כדלקמן לקדש יכול' פת על אפילו קידוש

 שרגילין במקום יין לו שאין ומי הכום על קבעוה העשירו דאמר נתקנה יין של הכוס דעל הכוס על אלא אינה הבדלה אבל קידוש ודוקא כן אחרי שיקדש עד פורש אינו וגם
 מקרש ריפתא ליה חביבא •כי דרב ערבי:פסחים, דפרק הא ומפרש הפת על מקדשין שאין פסק חם רבינו אבל . עב׳׳ל עמרם רב בסדר תפלה בהבדלת לו ודי יבדיל לא יין לשתות
 לשתות אם כי מיד לאכול רוצה היל! שלא פי׳ ובו׳ חמרא ליה דחביבא וזימנין עושין שאנו כעין אוכל ומיד היין על ומקדש ידיו נוטל שהיה לריפתא סמוך פירוש כו׳ אריפתא

ת דאסימר הפת על עושים אין הבדלה השתא ר״ח ומדקדק סעודה במקום שלא קידוש שיש אוכל.דםובר שעה ■ולאחר אכילה בלא בלבד מקדש אלא יוT נוטל היה לא אז מיד  ב
ל החמור קידוש טווח ב א  היין על אלא מקדשים ואין יין בלא מבדילים נלמד שניהם מדברי זעירי אמר וב״ה ב׳ש מחלוקת על דקאמר וברכות דפסחים כירושלמי משמע ובן שכן ל

ת ציבור שליח יין בו שאין מקום חמן נוהגין בון בר יוסי א׳׳ר ובו׳ השבר על מבדילים דאמר זירא דרבי דעתיח על ו מקדש זחותם שבע מעין אחת ברכה ואומר התיבה לפני י
ישראל
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 pfi כורf ע״ל מנין ציום בלילה אלא לי אץ בכניסשו היץ עב זכרהו השצש יום אם זכור ש״ר׳ ין״ו) (לף שם .וכו* סעודה שיסעוד קודם השבש ביום היץ על לברך ומצור.

ק שרי «רא יהודה רב אמר מברך מאי ביום יום : סגי לסמיא שקורץ מנו לכנוי והוא רבה ק,דושא קראוהו ושם הג י הו ר נ אסו .. וכו׳ שיקדש קודם כלום שימעום לאדם לו נ
 ואילו מ״ש ז״ל הר״א דברי על אשיב ומעסה .תידוש קודם לסעוד שאסור בססם ואמרו קידוש שקראוהו ממה כן למד שרבינו אומר ואגי .וכו׳ אמרה מסברא אם ראשי בשיי א״א בהשנוש

 שימשם קודם השש■ על יקדש יושר שש עליו חביב ואס בכך היכר די היום קדושש מזכיר שהוא שבלילה לשי בזה והמעם דלא. אומר אני מקדש לא מי השש על ביום לקדש בא
בסה״ג כשמברך אלא ההיכר שאץ ביום אבל

] ומצוה . לסעודה י־דיו שנטל אחר היץ על מקדש ואינו מ קודמי. השבת ב?ם דדץ על לבדך [
 בלבד הגפן פרי בורא מברך רבה, קידושא הנקרא הוא וזה שניה. סעודה שיסעוד
 לאדס לו *ואסור ויסעוד. ידיו יטול כך ואחר ושותה

] קודם בלוס שיטעום פ  יהיה לא זה קידוש וגס .שיקדש [
 על לקדש לאדם לו יש“ ייא סעודה: במקום אלא

 נכנסה שלא פי׳ על אף יום מבעוד שבת ערב הכום ]5[
 פי על אף יום מבעוד הכום על מבדיל וכן . השבת
 בשעת בין לאמדה זכירה שמצות . שבת היא שעדין
ב : כמעט זו לשעה קודם בין ויציאתו כניסתו  מי י
 בתוך והוא היום עליו וקדש •שבת בערב אוכל ̂שד.יה

 וגומר "ומקדש השולחן על מפה פודם [ק] הסעודה
 אוכל *ד.יה .המזון ברכת מברך כך ואחר

ר] ויצא בשבת  גומר סעודתו־ יבתוך והוא השבת [
ואחר הכוס על המזון ברכת ומברך ידיו ונוטל סעודתו

 היה יג :לשתייתו חוזר כך ואחר ומבדיל פוסק השתיה בתוך היה ואם .עליו מבדיל כך
כום׳ על מקדש כך ואחר תחלה המזון מברך"ברכת שבת הכנסת עם אכילתו וגמר אוכל

שמצותקידוש .אחד בכוס מצות שתי עושין שאין אחד כוס על ויקדש יברך ולא . שני
ומצות

̂ג ישא סי׳ י1ש3 טשץפש: סמ״ג ילג פימן מוי א י :למא סי' הפיר : שם שמזיג רצש סי׳־ שור ד :שם גשוי שיין ג :שם סמ

 לקדש בא אם במזל כדרכו שלא סעודה קודם
 .נכון נ״ל וזה כאן יש היכר איזה השש על

 קדושה דעיקר בעלמא אסמכשא שאמר ומה
 וכ״כ . p סובר ז״ל רבינו אף הוא בלילה

 דרשו מכמים אבל בלילה הקדוש עיקר למעלה
סו למלא שיוכל בדין ואינו ביום לקדש  ולאכול כד
ע כך ואמר ב  ארדיז סעודה ויאכל היין על י
ה אף למעום לו משיר אשה שאם  מסירו ^ז

ק שאם צרכו כל לאכול א. » ל  דבריו ני
 בלילה קדיש לא דאי א״נ שכשב ומה .לשיעורין
 רבינו מסברה שמושה סברא באמת זו קאמר,

 לא בריישא דהא. פדא הסשירה מנוארש והיא
ם אמרו ממש דבסמוך ושו הכין משמעה  טו

 בלילה קדיש לא ואי צס״ה יהודה רב אמר מאי
 כדמוכה הכוס על שבת קידוש הוא מזכיר ודאי
 שאל ק״ה) (דף ששם ועוד . בהדיא השם

 שיקדש מהו בע״ש קדש שלא מי מר״נ רבינא
 מי חייא ר׳ בני מדאמרי והשיבו כולו היום כל

 מי ה״נ וכו׳ והולך מבדיל מוו׳׳ש הבד< שלא
 בריישא שם הביאו ולא .והולך מקדש קדש שלא

ה על הקשו ששם ועוד .כן להוכיח זו  ז
 זו להביא להם והיה ושירצום אחרוש מבריישוש

 בזה ז״ל הר״א דברי אץ ודאי אלא לסיוע
ד. כלל נכונים הפירוש

א ו י ל ש . לקדש לאדם י כו׳  ה5שפ פרק ו
שמואל אמר כ״ז:) (ברכוש

■ד.ראב״ד ד.שגמ
 בחיי ז׳׳ל הראב״ד כתב .וכו׳ לאדם לו *ואסור

 סברא מימיו■ סבר לא אמרה מסברא אם ראשי
 לו־> יצא. קחשארבא שקראוהו ולפי■ מזו פמואה

! בכרסתו היום נתקדש שכבר כלום ואינו  ע
 מי הפת על לקדש בא ואילו שיטעום. קודם היין

 היץ; ברכש במקום המוציא ותחשב מקדש לא
 מנין ביום ב^לה אלא לי אץ וכשדרשו ויאכל

 בליליא קדושא דעיקר היא אסמכתא יום אש ש״ל
 דאי א״נ ביום כתיב ולא יום אש מדכשיב כהיב

:עכ״ל ,קאמר בליליא קדיש לא
 ז״ל פתרהראב״ד .וכו׳ בשבת אוכל *היה

:עכ״ל , הכוס אותו אלא לו שאץ

. השחר
ה לאכול לערב לו מוהר הבדיל או קדש שמבע״י שאע״ס ופירשו . הכוס על הבדלה ואומר בשבח מו״ש של אדם מחפלל הכום טל קיחש ואומר בע׳׳ש שבס של אדם מתפלל תז דו בקי

:עיקר וכן רבינו וכדברי האחרונים מן וכ״כ הגאונים מן קצת דעש וזה .זו בהבדלה מלאכה ולעשות ולאכול
ברכת. ומברך. לסעודשו וגומר המוציא שרי ואמ)׳כ כתבו ובהלכות .ומקדש מפה פורס זה דין גבי שמואל דאמר מ׳) (דף פסמיס. ערבי פ׳ דגמ׳ מסקנא .וכו׳ ע״ש אוכל שהיה מי יב

 קמא פרק בירושלמי אמרו מזו וגדולה .ז״ל וכ״כ הזכיח שלא רבינו וכדברי המורא כאן אץ א״ו שאכל מה על ברכה ליבעי המוציא צריך היה שאס מחוור ואינו . המזון
 אי■ מיפסק לענין (דףק״ה) שם .וכו׳ אוכל ד.יה : ממנה נפטר כבר שהרי היין ברכת מברך אינו הכום על עכשיו מקדש כשהוא הסעודה בתוך היין על בירך כבר שאם דברכוס

 בה לן לית מיא אבל ושפרא בחמרא אלא אמרן לא נמי וששיה פסיק בשהיה; אבל באכילה אלא אמרן לא נמי ומפסיק מתחיל לא אתמולי אבל פסיק לא מעיקרא ואתו אכלי קא
.ברכות מהלכות פ״ו ענינם ומבואר אחרונים מים ר״ל ידיו ונוטל ומ״ש .זה בפרק למעלה כנזכר מוסר מיס לשתות להתחיל שאף בכאן לבארו יבינו הוצרך לא המיס והיתר  ומה .
 וכו׳ ומזון נר אומרים ב׳׳ש נ״א:) (ברמת דברים אלו שבפ׳ המשנה מן רבינו זה למד אחד כוס על הס וההבדלה שבהמ״ז ר״ל עליו מבדיל ואח״כ הכוס על המזון ברכת ומברך שכתב
 כום הכלעל שמברך מהחם ומשמע היום וחשך שבתות במוצאי ואוכל ביושב בהלכות ופירשוה בסוף שהיא ההבדלה ועל בחמלה שהוא המזון על ב״ש.וב״ה נחלקו לא בגמרא ואמרו

 שא״א וקידוש מזון גבי ק״ב:) (דף פסחים ערבי פרק. שאמרו מה לזה והכריחם .ז״ל המפרשים קצת וכ״כ .ע״כ כוס אוחו אלא לו בשאין אברהם אמר כתוב בהשגות אבל .אחד
ס על לאמרן ויכול היא מלתא חדא ואבדלשא דקדושא והעלו זה על והקשו בסמוך כמבואר חבילות חבילות מצות עושין שאין לפי אמד כוס, על אותן ^ המזון ברכת אחד ס דו ק  ו
 המזון דברכת סבור ז״ל ורבינו .ז״ל המפרשים מן אחד עכ״ל המזון לברכת וה׳׳ה יומא, ועיולי להבא וקידוש שאכל למה למפרע הוא המזון דברכש מפרשים והס ,נינהו מילי שרי

 שני לו יש שאם ^ז״לינראה הגאונים מדברי ומ״מ שבת. שהיה שעבר הזמן בשביל אלא חול שהוא והעתיד ההוה הזמן בשביל אינו ההבדלה שחיוב שעבר מה על הוא הכל והבדלה
;בסמוך זה הזכרתי כבר . סעודתו וגמר וכו' ויצא בשבת אוכל ד.יזן :ועיקר מבדיל האחר ועל המזון ברכת מברך אחד שעל כוסות

אין
מיימוניות הגהות

 דברי רק כתב המזיות ובספר .זה כל לן למה הפת על מקרשיס ואין השבת ויום ישראל
 היה שרב שמפרשים רבותינו ולפי׳ וכתב כר״ת כתב שרירא רב ובן כתבתי כאשר ר״ת

 זהו אריפתא מקדש הוה דריפתא חביבותא משום יין לו היה אפילו הפת על מקדש
 רבינו כדברי הוא גם פיר״ש ההליל בפרק והנה . עב׳ל היין על זכרהו דהאמרינן תימה

 מה״ט הפת ברכת מקדים הפת על דמקדש במי הדין והוא שם כתב אשר וז״ל המחבר
 אלא איירי דלא למידתי איכא ר״ת שהביא דירושלמי וההיא . ייןענ״ל במקום שהפת

 ולפיכך כנישתא בבי וגנו ושתו דאכלי חובתם ידי אודחים להוציא בבה״ב שעושין בקידוש
 לאכול ידיו שנטל אדם שם אין הלא הפת על יקדש דאיך בבה״כ לקדש א״א יין שאין היכא

 לקדש חפוםקים הגאונים דבדי רק בספרו הביא ראבי״ה ובן המזון ברבת ולברך לאלתר
 ולא יין לו שאין מי דוקא אמנם הפת על דמקדשין פםק שמחה רבינו וכן הפת על

 שהיין דאמרינן והא יומא מעיולי יומא אפוקי ושאני להבדלה אלא טוות בת אמרינן
 שמי פסק מהר׳ם וגם עב׳ל יין בלא לקדש רשאי אינו יין לו בשיש שתאמר לקידוש גורם
 ובשאלתות השביעי יום דאת מריבוי יליף התם [ט] :ע״ב הפת על מקדש יין לו שאין

 אומרים ואין שירה לעניין שהוא חול למדת שבת מדת בין לחלק בדי טעמא מפרש
 מילה ברכת של ובום מהר׳ם הורה ובן ר״י פירש וכן [פ] ע״כ! היין על אלא שירה

 פרק כדאיתא [צ] : ע״ב ,קמ״ו בסימן שלו שמחות בהלכות עיין לתינוקות נותנין בשבת
 כאילו ונראה המפה בשיסיר ביקראדשבתא סעודתא דתיתי חיכי בי [ק] השחר: תפלת
 ובן קידוש לאחר עד כמפה והשלחן הפת לכסות נהגינן ומה״ט הסעודה מתחלת עתה
 מונח שהמן למדבר זכר משום המצות בספר ובן בסה״ת ובתב אחאי דרב בשאלתות פורש
 יום לסעודת שייך לא קמא טעמא אבל מפות שתי בין הלחם יהיה כן עליו והטל תחתיו והטל
 בדברי מקדשין בך ואחר הידים ליטול עתה שנוהגין לפי הטעם לי נראה אמנם .שבת

 לברך צריך היה מכוסה הפת היה לא אם ועתה ו׳ בהלכתא בדלעיל והתוספות רשב״ם
 דליתיה כמאן דחוי אותו מכסין ולפיכך לברכה בפסוק.מוקדם הקודם דבל ליין קודם עליו
 דוקא דהיינו פסק אלפס דב אמנם ע״ש קובעת אינה להבדלה רכינא אמר [ר] ! ע׳יב

׳• ע״כ כס״ה וכן ומבדיל מפה פורם חשיבה בודאי אבל חשיבה בספק

עוז מגדל
ב שיקדש קודם כלום שיטעום לאדם לו אסור ת  לאגקדיש דאי נמי אי כו׳ ראשי בחיי ז׳ל היאב׳ד כ

 ואי שמאי מן לימרון מעלייחא מילי הני כי דכל רעוא יהא אומר ואני :מכ׳ל קאמר נליליא
 היתס קבלה ודאי אלא הטוב כמגהגו מקבלחו דטהו מגרר לשון או נ׳ל כותב היה קאמר דנפשיה משמא

 שקיבל' רשג׳ם וכ'כ ז׳ל התוספות בעלי רבותינו מפי קבלנו כך אנסנו וגס רבותינו מפי ערוך ותלמודא בידו
 לא כאן ועד קאמר דהאסתסטעימא שיקדש עד יטעום לא מיס שאפילו מדזתיו על והפריז רש׳יז״ל מפי

 הסכימו וכן קפדינן אמיא אפילו בקדושא אגל נאגדלתא אלא אמיא קפדינן דלא פסהיס ערבי פ׳ אסיקנא
 לר טפלה וההגדלה עיקר שהקידוש, אני הוכהתי וכבר מאפוקייומא יומא עיולי שאני מדאסיקנא הגאונים

 ביום׳ גלילה אלא לי אין מיד גרסינן בכניסתו היין על דזכרהו שמעתא בההיא דהא ועוד עדיף יום וכבוד
 ליה מדסייש עדיף יוס קידוש אלמא מברך מאי ביום למישאל לאלתר תנא ואיכפלליה יום את ת״ל מנין

 כדאיתא היום כניסת דהוא משום היינו הוא גליליא קידושא עיקר דאמרינן משום ואי להדיא ליה ומדכר
 עיקר וקידוש יום.עדיף כבוד דאדרגה טפי עיקר דליליא משוס ולאו בשעתה מצוה הגיבה להדיא ההם

 התם אסיקנא שמיא-הא גשמי וגיורא בארעא יציבא אתמהא ומהשתא לעיל כדכתיב לו טפילה והגדלה
 כלומר. טוות גת לאבדולי ממרא ליה הוה דלא משוס קשישא ומר ינוקא דמר לאתרייהו איקלע כי דאמימר

 היא חומרא. טווה בת כי המפרשים לדברי ואפילו ,קידוש קודם וכ״ש מים אפילו טעם ולא בתענית לן
 בקידוש דוקא אלה כל שיעמיד ז׳ל הראג׳ד לדברי ואף להחמיר ראוי מ'מ עצמו על להחמיר שרצה
 היין ברכת במקום המוציא ותחשב אריפתא לקדושי געי כי מר לן לימא מ׳מ היום בקידוש ולא הלילה
 ואין יקדש לא, ידיו נטל דאס אהיקנא והא תחלה ידים נטילת בעי לא מי ז״ל היאב׳ד כהשגת ויאכל
 , זימנין דרב דאמרינן ואע״ג הפת על לקדש ידיו שנטל למי היין על לקדש ידיו שנטל מי בין לחלק

 ונטג שכח דפת חביגותא דמשום דוקא היא דהתה ז״ל וכדפירשב״ם אריפתא מקדש ריפתא ליה דחביבא
ס היין על ולא הפת על שמקדש אמרו ולכך ליטול וממהר תאותו מתוך לאכול שמסרב כמי ידיו ג  ו
 ש^מרז כמו הפת, את שלא-לבייש בדבר גדול טעם לנו ויש עצמו הפרק גזה וכ'כ בזה הודה ז׳ל ר'מ

 שהרי וחשוב נכבד טעם זה אחרים טעמים שיש ואע׳פ היין על ומקדש הפת את לבייש שלא מפה פורס
 שתקנו היין על זכירה שגקינן לא שכחה ולא חביבותא דליכא היכא אבל לברכה וקודם בפסוק קודם הוא

 תר^' דאיכא קדושא מקמי למיכל אורינן דלא וכ׳ש אריפתא ומקדשין אקרא ואסמכוה ז״ל חכמים
אפילו לטעום שאין עדיף יום דכבוד שהוכחנו דעתנו לפי צ״ל ואין לריעותא ותרוייהו ואכילה נטילה

 פסחים ערבי, פרק .וכו' יהא לא זה קידוש וגם : מכונס על ז׳ל ר״מ דברי ויעמדו הקידוש מלפני מיס
 ערבי פרק . וכו׳ ויצא בשבת אוכל היה :ק״ה) (דף פסחים ערבי פ׳ .המזון ברכת עד כו׳ שגת בערב אוכל שהיה מי :ז׳ל הגאונים כתבו וכן ,לארעא מאגרא נחיה הוה כי' מקדש מיה דשמואל
ב :פסחים ת אני :עכ׳ל הכוס אותו אלא לו 'שאין והוא ז׳ל הראג׳ד כ  כלומר היא מילתא חדא ואבדלתא קדושא אלא לתרן תלמודא מיניה והדר דיקנה״ז בשמעתין תירון אותו נדחה כגר אומר ו

 שאכתוב׳ כמו המזון וברכת לקידוש דומה אינו ולכך נינהו קדושות שתי ולאו היא מילתא חדא והגדלה המזון דברכת ז׳ל אלפס ר׳י כתב וכן והגדלה המזון ברכת כך נמי וממילא חבילות משום בכך ואין
ד בסמוך  בברכה בגס היום בקדושת ששתיהן כלומר נינהו מילי תרי היום וקידוש המזון ברכת דיקנה׳ז גשמעתין התלמוד נתירון הוא זה .וכו׳ כוס על יקדש עד וכו׳ פוסק השתיה בתוך היה ואם :גס׳

קובעת אינה ושבת כלום היום מקדושת להזכיר גא אינו המזון וברכת היום לקידוש היא טפילה מ'מ דאורייתא נמי דהגדלה ואע׳ג הוא ידוע מדאורייתא, והקידוש גתיספתא שבתכדאיתא של מזכירי! זו
להבדלה
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ו / היין על אלא מקדשין אי ו נ f (דף בנ״ב אירוח המופר אררן ו i{ אומרין אין רב אמר 
והעלו ההם ומרו ושקלו המזבח גבי על לנסך הראוי היין על אלא היום קידוש

 נתמעמ ולא המזבס גבי מעל הכתוב שפסלו
 .האחרונים הסכימו ולזה עיקר וכן לקידוש
 בו זיש בקונדימון שיוצאים בירושלמי ומבואר

 אף מבושל ויין בהשגוח כתוב זכן ופלפלין דבש
 קידוש גבי מיעוטו בגמרא נזכר שלא פי על

 וכמו עליו מקדשי! שאין ז״ל הגאונים כל דעס
 .ויש . וניזיל נחשוב רוכלא כי ולאו רבימ שכתב

 שהכל אלא עליו מברכין שאין שכתב מי מהן
 ברכות בה׳ כן הזכיר שלא רטנו דעת ק ואין

 דעלויי משום עליו שמקדשין הסכימו והאחרונים
 הרמב״ן דעת וכן הכשירו המעושן ואף עלייה

:ז״ל והרשב״א
ו ן ט י ס׳ חומ! שטעמו י  בהלכות העלו כך .ו

 אחר הולך שהכל אסמים ערבי ארק י
 וריסיה חלא מלא וטעמיה ממרא וריסיה הטעם

 בהמוכר הדץ ועיקר .ממרא חמרא וטעמיה חלא
 ובהלכות שס כו׳. עליהן שנתן שסריס וכן :אירוס

 יין טעם בהם שיש שסריס אסחיס ערבי סרק
 . בא״ה עליו מברכץ ואין הוא בעלמא גןוהא
ק שיש ז״ל זפירשו  יין שיעור ולא יין טעם ב

 יין זה הרי ארבעה והוציא שלשה הטיל שאס
 וכתב . שם הוא ומוכרח רבינו •וכמ״ש שזוג

 ע״י בגת הנדרכין לפורצני דה"מ ז״ל הרשב״א
 אבל הכל ומוציאה הרבה דוחקת שה^רה רךרה

 כדי מצא שלא אע״א אלא לא ברגל הנדרכין
:עליו יין מורת מדתו

לי כ

ת ג ש ד ה ב״ א ר  ה
/ מי ויש כו׳ נתערב *אם  כו
 זה הוא אמת הראב״ד כתב
 שמקדשי! בירושלמי מכוון וכן

עכ״ל: קונדיטון, ביין

 יעקב ר׳ אגמו טעמו דגמרא מהקנא ק״ו) (דף אסמיס שם .וכו׳ יין מלא שהיה כלי טז
 עצמו הכוס מן דוקא אברהם אמר ובהשגות .פגומה אחביהא קאיד אידי בר

 הכלי עם ̂יין מלא שהוא הכלי מאותו ששתה כונתו ונראית הם סתומים ודברים .עכ״ל אין לניסוך בדיעבד כשר שאינו ומה קידוש עליו אומר לכסמלה בדיעבד לניסוך שכשר מה שכל
 לומר רצה ואם לאמרו צריך היה ולא רבינו דעת וזהו האמת הוא כן כונתו היא וא״כ עצמו שהוא המערב חכמי והעלו מגולה או רע שרימו להוציא והעלו מאי לאפוקי ואמרו עליו מקדשין

אמר למס ממנו ערה שטעמו אחר שאס לנסכים שסול ■הוא שאף דבש בו לנסערב הדין
אין יד הן* תורה של מצות שתי המזות ברכת ומצות שהמייי כיון פרשוהו שלא ואע״ש בדיעבד ואפילו

g הםזנח נבי על הראיי«לנסך ד,״ן על אלא פקדשין .
או דבש בו נתערב *אם לפיכך מפני שאסמ הוא הדבש דבש בו שנתערב יין

 בחבית החרדל כטיפת אפילו שאור
 אנו כך עליו. מקדשין אין גדולה
 שמתיר מי ויש .המערב בכל מורין

 היין נאמר לא ואומר עליו לקדש
 שריהו יין להוציא אלא המזבח גבי על לנסך הראוי

 על מקדשין שאין מבושל [ש] או מגולה או רע
̂יין טו :מהן אחד  פי על אף הומץ טעם שטעמו •

 שנתן שמרים וכן .עליו מקדשין אין יין ריח שריחו
 מקדשין אין יין טעם בהן שיש פי על אף מים עליהן
 שלשה השמרים על בשנתן אמורים דברים במה . עליהן

 ארבעה הוציא אם אבל .מארבעה פחות והוציא מים
עליו: ומקדשין מזוג יין זה הרי
 אפילו יין מלא שהיה *כלי טן

 שתה אם רביעיות כמה מחזיק
ת] פגמו זה הרי מעט ממנו  ונפםל [
 מפני השאר על מקדשין ואין
 החומץ ריח שריחו יין יז :כוסות כשיורי שהוא [א]

ב] מקדשין יין טעם וטעמו  יין וכן .מזוג יין ובן .עליו [
 בהן שיש צמוקים שיהיו והוא עליו מקדשין צמוקים

יין וכן .דבשן מהן יצא אותן ידרוך שאם לחלוחית
 מדינה [נ] .בשעתו עליו ומקדש ענבים של אשכול אדם וסוחט עליו. מקדשץ מגתו חדש

 חמר והוא הואיל עליו להבדיל מותר [ד] לקדוש פסול שהוא פי על אף שכר יינה שרוב
 במוצאיהן ומבדילין טובים ימים בלילי מקדשין כך שבת במוצאי ^ומבדילין שבת שמקדשין.בלילי כשם יח : ׳המדינה

 טוב. ליום שבת ובמוצאי מועד של לחולו טובים ימים במוצאי ומבדילין .הן ה׳ שבתות שכולם [ה]הכפורים יום. ובמוצאי
 בנו בחר אשר העולם מלך אלהינו ה׳ אתה ברוך .טוב יום קידוש נוסח יט ♦ לשבת טוב יום במוצאי מבדילים אין אבל
 וזמנים חגים לשמחה מועדים באהבה אלהינו ה׳ לנו ותתן .ויפארנו בנו רצה ויגדלנו בנו בחר לשון מכל ורוממנו עם ■מכל

 מתן זמן או חירותנו זמן הסוכות חג או השבועות חג או הזה המצות חג יום את הזה קדש מקרא טוב יום את לששון
 בשמחה קדשך ומועדי העמים מכל קדשת ואותנו בחרת בנו כי מצרים ליציאת זכר באהבה שמחתנו זמן או תורתנו
 בתפלה שחותם כדרך וחותם שבת מזכיר כשבת להיות חל ואם והזמנים. ישראל מקדש ה׳ אתה הנחלתנו'ברוך ■ובששון
 זכרון ש הזה קודש מקרא טוב יום את באהבה אלהינו ה׳ לנו ותתן .אומר השנה בראש כ והזמנים: וישראל השבת מקדש
 ברוך לעד וקיים אמת ודברך העמים מכל קדשת ואותנו בחרת בנו כי מצרים ליציאת זכר באהבה קדש מקרא תרועה

 כדרך הזכרון ויום וישראל השבת מקדש חותם בשבת להיות חל ואם הזכרון. ויום ישראל מקדש הארץ כל על מלך ה׳ אתה
א : בתפלה שחותם ביו״ט וכן .הפת על מקדש לפת מתאוה שהיה או יין לו אין ואם כבשבת. היין על מקדש יו״ט בלילי כ

מקדש
: שם: סמ׳׳ג רעג סימן מור א ס ש / מ ס ו ר ו מ : תצא סימן מור ג ב

ת ג ש ד ה כ״ א ר  ה
. מלא שהיה *כלי ט׳  ו
 מן ודוקא ז״ל הראב״ד כמב

:עכ״ל ,עצמו הכוס

לטס
 לה וילפיק אמס א׳נו השני הכוס על שמברך

 דעת זהו אחר פירוש שם שיש ואע״א יעקב מדר׳
:ועיקר רבינו

ן ן י י כו׳. מומן שריחו י  זה נתבאר כבר ו
.וכו׳ צמוקים ויין מזוג יין :למעלה

 ארק בהלכות ומבואר צ״ו) (ב״ב פירות בהמוכר
 מ״ש ז״ל הגאונים בשם נזכר ושם פסחים ערבי
 לחלוחית בהן שיש צמוקים שיהיו והוא רבינו

כו׳. «דש יין וכן :וצו'  פירוש בהמוכר שם ו
ם: בערבי בהלכות ומבואר צ״ז) (דף  פסחי

ה נ די כו׳. שכר יינה שרוב מ  פסמים בערבי ו
 על מקדשיו שאין מסקנא ק״ז) (דף

 השכר על הבדיל שאמימר נזכר ושם השכר
 הגאונים מן ויש .מדינה ממר שהיה מפני

 ואסרו שחלקו מהם ויש . לקידוש שה״ה שאמרו
 לשכר קודמת היא הפת על שמקדשין דכיון

 הבדלה לעמן אצל מדינה ממר שהוא אע״פ
 השכר על מבדילין הפת ואין!ובדיליןעל הואיל

 יצחק ר׳ ה״ר העלה וכן הוא מדינה חמר אס
:ועיקר רבינו וכדברי ז״ל גיאת אבן

ח ם י ש  הבבא זאת כל .וכו׳ שמקדשין כ
 ועקרן הרבה במקומות מבוארת

 ק״ה) ודף ק״ד ק״ג (דף פסחים ערבי פ׳
 שאין לשבח יו״ט מוצאי דין פ״ו נתבאר וכבר

 כשהוא שכתב ומה יו״ט קידוש ונוסח .מבדילין
 .ירצה אס הפת על שמקדש לפח מתאוה
 דבר יו״ט קידוש שאין ודע .הס פשוטיס דברים

רה: הו
ד צ כי

עוז מגדל
ת שגמפתי כמו חמור שהוא גלבד ■לקידוש אלא להגדלה חל  להוציא ז׳ל ר׳מ גא ולא הזה הפרק מ

ת קידושין שאר להוציא אלא ושלום הס התורה מן תהיה שלא הנדלה הזה הכלל |*ן  הנעשין וגרס
ת לו  נורא להצריך מולק נזמנו שהיה נהן וכיוצא חופה של נרכוח שנע גגון אחד כוס על חנילות מי

 מדרננן והן הואיל נכך דעתו אין ולוא •עצמן ■נפני פוס נרכות ולשאר עצמו נפני כוס הגפן .פרי
 :אחרים מעעמיס ז׳ל התוספות נעלי רנותינו הסכימו וכן וכד׳ן דנר עמא וכן ז׳ל משולם רנינו הורה וכן

k!? מהם: אחד מקדשין שאין עד נתערג אם לסיבך ;צ׳ו) פירות(דף המוכר פרק .וכו׳ מקדשין 
ב ת אני :עכ׳ל קונדיעין ניין שמקדשין נירושלמי מפרש וכן זה הוא אמה הראנ׳ד כ  אומר ו

תהן אלא השגה אינה « רו ק וכנר סנ ת ה׳ ז׳ל אלפס ר׳י כ  ומקדשין עד שמרים וכן פסחים: ערני נ
ו. ב ;כוסות כשיורי שהוא עד וכו׳ מלא שהוא כאי : פימת המוכר פרק עלי ת  ודוקא ז׳ל הראנ׳ד כ

ל: עצמו הכוס מן עונדי משמע וכן כאיסהניס הקפיד לא היפה הנפש אומר אני עכ׳  ערני דפרק נ
 שריהו יין : ליה ומתקי׳ כסא טעים מנא רני ונייושלמי מחנריה טפי דקפיד מאן דאיכא פסחים

 נתחלת עד כו' שכר יינה שרוכ מדינר. : דע׳ז נתרא ופרק פירוה המוכר ס׳ כשעהו. עד כו׳ ריס
פסחים: ערכי פרק . הפסח

מיימוניות הגהות
 ה׳ בהאכתא עיין מבושא יין עא שמקדשין פירשו ור״י ר״ת וכן המצות ספר בעא דעת וכן [ש]

 דאם דברים אאו פ׳ בברכות רשב״ם כתב [ת] : ע״כ פירות המוכר פרק ותום' ברכות מהאבות
 אסמון• רשב״ם הוא וכדאי אברך נד.גו אא אמנם הפגום עא מברך פגום שאינו יין או אין

 נתכרר ואא עאיו וטברכין עאיו ושופכין אוקחיןיין פגום יין אהן כשיש שנהנו ויש .עאיו
 אהוציאו תקנה או אין ואמר זה עא תגר קרא הר״ם וכן בתום׳ שם עיין זד. מאין אנו

 ונ״א [א] :פגים ואא בטיא קמא דקמא פגום שאינו אחר יין תוך שופכו אא״כ פגום מתורת
 ארץ דרך בעאי נוהגין וכן אחשיבותו וחזר שיור מתורת יצא מעט בו כששופכין דמה״ט

 ריהא פירות המוכר פרק דאמר יוחנן כרבי [נ] :ע״ב ודו״ק אשתות אחבירו כשמושיט
 דקיימין ור׳י רשב״ם פירש וכן דע״ז בחרא בם' רבא םובר וכן חמרא חמרא וטעמא האא

 רשב״ם ופירש אשיכרא [ג]מהואקדושי ע״כז אSח דאמר כריב״א ודאא כוותיה. דרומאי
 ואת ואסובי תאנים שכר אפילו אר.ת־ר רצה אא דרבי דאסיק ע״עז וכו׳ יין שאין במקום
 ראית הוא גם הביא וס״ה מקדשין אין דאמר דברייתא ת״ק והיינו בעלמא שיכרא אמרת

שאר א״נ ואשיכרא וז״ל אלפס ר״י וכ'כ להבדלה אלא שכר הכשיר אא בה״ג וכן זו
 אבא מדינה המר. הוא אפילו מקדעזינן לא מהמרא אבר תותים ויין דבש כגון משקין

א פסקו וכן שאכלו בפ״ג עכ״א אריפתא סקדשין  אשיכרא שפסק כראב״ן ודאא מהר״ם פסק וכן ראבי״ה וכן הקרטונים וכא ניסים ורב צדוק רב ומר צמח רב ומר עמרם רב הגאונים ג
 וכתב כולם הגאונים ויתר בה״ג וכן בס״ה כתב וכן עליו מבדילין אין כך עליו מקדשין שאין כשם דאמר כרב ודאא בתרא דהוא אשי ורב כאמימר [ד] : ע״כ מדינה חמר דהוה חיכא

 חמר מיקרי אא מים אבא וז״א רשב״ם פירש אשיכרא להבדיל ולא אריפתא לקדש אין ביוקר שהוא אלא הגמוניא באותה יין נמצא אבל אחת הגמוניא כגון מדינר. חמר פירוש ■ראבי״ה
 בם׳ כדאיתא למיסרך אתי דילמא הכום על בו מקדעזין אין אבל [ה] ;ע״ב 'p בהלכהא בד.ג״ה לעיל ועיין .עכ״ל שכר ולא יין דליכא היכא אפילו המים עא מבדכין דאין מדיגה

 בה שייך שנים ארבע לסוף או שנים שלש לסוף פעמים בקביעות דאתי כיון מ״מ שתא בכל דליתיה אע״ג במו״ש להיות שחל באב תשעה וכן העשור צום בהא׳ וכדפי׳ מערבין בכל
 וכו׳ במוצאי הבדיל שלא מי כדאמר הכוס על מבדיל באב תשעה ובמוצאי כום בלא הא׳צז מאורי בורא אומר אכל באב תשעה מוצאי עד הכום על להבדיל ואין למיסרך אתי דילמא

 בשנת שנה מדי שאינו למיפרך אתי דילמא לחוש ואין לינוקא ולמיתביה הכום על לברך שיש רשב״ם בשם הד״ם פסק צום ביום שאירע מילה וברית חופה אבל ד׳ בוזלכתא לעיל
• פי״ט סוברים במסכת הגיא וכן תרועד. יום אומר בחול להיות כשחל אבל בשבת להיות השנה ראש כשחל אומר כך ]1! שנים: וארבע ושלש לשתים ולא
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ד כב צ י  קידוש יין פי׳ יקנה״ן ק״ג) שם(דף דגמרא מסקנא .וכו׳ יו״מ בלילי מברנין כ
:יקג״ה אומר זמן אומרים שאין פסח של ובשביעי .זמן הבדלה 'נר

ל כג  מערבין בכל ס״פ בעירובין .וכו׳ שהחיינו אומר הכפורים ויום מוב יום לילי כ
 הכוס על אומרו אין ביוה״כ ופי׳ ויוה״כ. בר״ה זמן אומרים והלכהא מ׳:) (דף

 אפילו אוסרו זמן והלכשא החם איתא והכי
 ס״ח מוציא שש״צ במקומוהיט ונהגו . בשוק

 ובימים בכך ויוצאין עונין הקהל וכל זמן ואומר
 וכבר קידוש אמר הכום על אומרו סובים

;רבינו בדברי בסמוך כן נתבאר
ל בלי  ופירוש .זה נתבאר כבר .וכו׳ שביעי ו

 שהוא לפי זמן מברכין מג של בשמיני
 וערבה לולב פ׳ בסוכה כדאיהא עצמו בפני רגל
 ורבינו . בהלכות כתובה מימרא מ״ז) (דף
 פסח של משביעי חון שובים ימים כל כתב

* ;בכך ודי
. הבדלה סדר כד כו׳  מסקנת היא כך ו

;נ״א;) דברים(ברכות אלו ס׳ הגס׳
 אין משנה .וכו׳ הנר על אין,מברכין כה

 לאורו שיאותו עד הנר על מברכין י
 רבא ואמר זה בפירוש נ״ג:) (דף שם ונחלקו
 וכמה בסמוך שעומד ז״ל פירש״י ממש יאוחו

 מבריא של מלוזמא בין שיכיר עד אמר חזקיה
 לפונדיון חיסר בין אמר עולא צפורי של גמלוזמא

 בסמוך לעמוד שצריך ופירש כמזקיה רבינו ופסק
 בין יכיר אלו ממבעוה שסי בידו היו שאם

 .וכו׳ של הנר על מברכין ואין :לזו זו
 על לא מברכין אין נ״א:) (דף שם במשנה

 כוכבים עובדי של הבשמים על ולא הנר
 בשלמא נ״ב:) (דף בגמרא ושאלו ,ע״כ ומזלות

 א״ר לא מ״מ בשמים אלא שבת דלא משום נר
 ומזלות כוכבים עובדי במסבת הכא יהודה

 ומזלות כוכבים עובדי שמסבת מפני עסקינן
 של סיפא מדתני והקשו ומזלות כוכבים לעבודת
 בעובדי לאו דרישא מכלל ומזלות כוכבים עבודת
 קאמר מעם מה ותירצו עסקינן ומזלות כוכבים

 על ולא הנר על לא מברכין אין מעם מה
 שמסבת מפני ומזלות כוכבים עובדי של הבשמים

 ,ומזלות כוכבים לעבודת ומזלות כוכבים עובדי
 גורסים היו ההלכות אבל רבינו גרסת היא וזו

 שבת דלא׳ משום נר שם שכ״כ אהרת גירסא
 כוכבים עובדי הסבת דסתם משום בשמים
 הדליק שאם ודע ומזלות._ כוכבים לעבודת ומזלות

 ואצ״ל במ״ש עליו מברכין אין בשבת נר נכרי
 בשוגג בין בעבירה בשבת ישראל הדליקו אם
 מברכין אין מעבירה שבת שלא דאור במזיד בין

 שכבר מפני זה לבאר רבינו הוצרך ולא עליו
 ואפילו נכרי של נר על מברכין ביאר,שאין

 שהדליק וישראל שיתבאר. כמו בסו״ש מנכרי נכרי
 באור שיתבאר ממה מתבאר ודינו מצוי דבר אינו

 מהל' בפ״מ מבוארים הבשמים ודיני חיה של
אין ברכות:  .וכו׳ של הנר על לא מברכין ו

:בסמוך זה נזכר כבר
 כלשונה ברייתא .וכו׳ שהדליק ישראל כר

ומזלות כוכבים עובד ופי׳ שם
שסתמה נתבאר כבר כן לא שאם במסבה כשאינו דוקא רבינו לדעת מישראל שהדליק

לעבודת

ב כשבת* שמקדש כדרך רבא קידושא מקדש  כיצד כ
 . בשבת באחד להיות שחל טוב יום בלילי יימברכין
 . טוב יום קידוש מקדש ואח״ב .הגפן על מברך בתחלה

 וחותם מבדיל כך ואחר. .הגר על מברך כך ואחר
 מברך כך ואחר . לקדש קדש בין המבדיל בהבדלה
ג • שהחיינו  הכפורים יום ובליל טוב יום לילי כל כ
 מברכין אין פםח של ובשביעי .שהחייגו [׳] אומרים
 על בירך וכבר עצמו בפגי רגל שאיגו מפגי שהחייגו

ד * הפסח בתחלת הזמן  שבת במוצאי להבדלה םדר כ
ח] הבשמים על ואח״ב היין על מברך  על [מ] כך ואחר [

 ואחר .האש מאורי בורא הנר על מברך וכיצד . הנר
ה .מבדיל כך  שיאותו [י] עד הנר על ^מברכין אין כ

 מדינה למטבע זו מדינה [כ] מטבע בין שיכיר כדי לאורו
 ומזלות כוכבים עובדי של הנר על מברכין ואין אחרת.
 מברכין ואין ומזלות. כוכבים לעבודת ,מסיבתן שסתם

 הנר על ולא ומזלות כוכבים עבודת של הנר על לא
 ומזלות כוכבים מעובד שהדליק ישראל כו :מתים של
 עובד .עליו מברכין מישראל ומזלות כוכבים עובד או

 . עליו מברכין אין ומזלות כוכבים מעובד ומזלות כוכבים
 הכרך אנשי רוב אם אור וראה לכרך חוץ מהלך היה

 מברך. ישראל רוב ואם מברך אינו ומזלות כוכבים עובדי
 לא לכתחלה כירים [ל] ושל תנור של כבשן של אור

 דולק ביניהן קיסם כשיכניס אם הגחלים .עליו יברך
 יש אם המדרש בית של אור .עליהן מברכין מאליו

 .עליו מברכין בשבילו שמדליקים חשוב [«] אדם שם
 מברכין שם דר שהוא חזן שם -יש אם הכנסת בית של

] המובחר. מן מצוה להבדלה ואבוקה עליו. נ  ואין [
 אלא המצות כל על שמחזרין כדרך האור על מחזרין

ז :עליו מברכין לו יש אם  בשבת ישהודלק אור כ
 שהוקדח אור .שבת במוצאי עליו מברכין ולחיה לחולה

 שהיא שבת במוצאי עליו מברכין האבוים ומן מן.העצים
 מברכין אין אבל .אדם בידי ברייתו תחלת היתה

 יום במוצאי מברכין שאין הכפורים יום במוצאי עליו [ס]
שהודלק פי על אף .ששבת אור על אלא הכפורים

לחולה
:כפ פשין סמ׳ג ז5רצ סימן פוי ד :רצס סי׳ טור ג :רצו סימן פוי ב :חטג סימן פוי א

 רבינו ללשון קרוב שם ברייתא .וכו׳ לכרך חוץ מהלך ד.ידו : ומזלות כוכבים לעבודת
 מצוי שאינו ודבר מברך מחצה על דמחצה העלו בגמרא ושם לאורו להשתמש כשיכול ז״ל ופירשו

ר רבינו: בדברי לא גם בהלכות נזכר ע״כלא הוא כו׳. חמר של או  תני שם ברייהות ו
בתחלההא הא ל״ק ותירצו עליו מברכין אידךאק ותניא עליו כבשןמברכין של אור חדא

 וכירים תנור של באור ממש בזה וכיוצא בסוף
 רבינו כדברי ועיקר בזה־ נאמרו פירושים והרבה

 עד עליו מברכין אין בתחלה שפירש ז׳׳ל האי
 דסליק משום העצים ברוב האור אחז שלא

 נהורא צייל לסוף אבל נהורא צייל ולא קושרא
:ע״כ עליו ומברכין נורא ,וציית

ם לי ח «׳ אם הג  גמלים נ״ג:) (דף שם .ו
 אץ עוממות עליהם מברכין לוחשות

 והשימ לוחשות דמי היכי ושאלו עליהם מברכין
:מאליו ודולק ביניהם קיסם מכניס שאילו כל

ר כו׳. של או  כגירסת גורס היה רבינו ו
 של אור חדא סני נ״ג) שכתבו(דף ההלכות

 מברכין אין אידך' ותניא עליו מברכין בה״מ
 אדם דליכא הא חשוב אדם דאיכא הא ל״ק

 ויש ̂ הגמרא ספרי ברוב מצאתיה ולא משוב
 חשוב אדם איכא אי רבינו מדברי הפך שפירשו

 והיכא עליו מברכין ואין נעשה שלכבודו נמצא
 עליו ומברכין נעשה דלהאיר מלהא מוכהא דליכא

ל :רבינו כדברי וי״מ ש  זה .וכו׳ בה׳׳כ ו
 בו ורבו בהלכות נזכר ולא בספרים נמצא

ט ודברי והפירושים הגרסאות בי ס. י מ א
 נר להדליק נהגו שם דר החזן שאין ובארצוחינו

;עליו להבדיל כדי בבהכ״נ מיוחד
ה ק בו א  ערבי פרק .וכו׳ מצוה להבדלה ו

ופי׳ .רבינו כלשון ק״ג:) פסחים(דף
 הרבה עצים בה שיש חבוקה כמו אבוקה

אין : הרבה ומאורות  כדרך האור על ממזרין ו
 דברים(ברכות אלו פרק מימרא .וכו׳ שמחזרין

 כתב ז״ל הרשב״א ובחדושי רבינו. כלשון נ״ג;)
 הנאה אלא דאינה הבשמים על כ״ש הראב״ד
 במוצאי וה״מ נקטיה לרבותא ואור לנפשיה
 איכא יוה״כ במוצאי ששבח אור על אבל שבתות

:וכו׳ דמהדר למימר
ז ר ב  נ״ב שם(דף ברייתא .וכו׳ שהודלק או

 מברכין חולה ושל חיה של אור נ״ג)
 ומכלל עבירה ממלאכת ששבח שם ואמרו עליו

 מברכץ בהיחדשאין שלא בשבת הודלק שאם זה
ר :למעלה כמ״ש עליו  שנהגו מקום פרק וכו׳. או

 העצים מן היוצא אור חדא תני נ״ד) (פסחים
 אין אידך ותניא עליו מברכין האבנים ומן

 במוצאי כאן שבת במוצאי כאן ל״ק עליו מברכין
 מברכץ אין יוה״כ שבמוצאי מוכרח ושם יוה״כ
 מנכרי שהדליק שישראל ז״ל הרמב״ן וכתב עליו
 הכפורים יום במוצאי עליו מברכים שאין

 אמרו כבר עליו מברכין שבת שבמוצאי שאע״פ
 וה״ל מברך הוא ההיתר הוספת שעל בגמרא

 אלא א״מ ביוה״כ אבל העצים מן היוצא כאור
 שהודלק אור על או ממש ששבת אור על

 במוצאי להדליק במקומותינו נהגו וכן ממנו
 ונראה .דבריו ע״כ בהכ״נ של מעששיות יוה״כ

עליו: אלא מברכין שאין ואמר בדוקא ביוה״כ ששבח אור שהזכיר רביט כונח היא שזו
יו״ט

עוז מגדל
 ובירושלמי: נ״ג) (דף דברים אלו פרק ברכות במסכה עליו. מברכץ עד וכו' הבדלה סדר

 עד וכו' מחזרין ואין :ק״ג) (דף פסהיס ערבי פ׳ . המובחר מן מצוה להבדלה ואבוקה
: (דף דברים אלו פ' ברכות במסכת , שבת במוצאי ( /  פ' . הפרק הוף עד וכו' שהוקדח אור נ

:ק״ג) (דף פסחים ערבי

מיימוניות הגהות
 וכ״כ בס״ה פסק וכן הכלל מן השנה ראש של שני טוב יום הוציא לא והכה [ז]

 דאע״ג דזקני טעמא מסחברא וכתב נ״ע רש״י זקנו בשם שאומר רשב״ם בתשובות
 מספיקא ראשון יו״ט אבל מספק שלא שני ביו״ט היא קדושה עיקר אחתהיא דקדושה
 בזמן אפילו קודש שניהם נוהנין ולמעלה המנחה מן ̂גדים יבואו דשמא ליה עבדינא

 מדברי משמע וכן ,עכ״ל בשני זמן לומר לנו יש למידין אנו ומשם הואיל הילכך הבית
 וממנו קודש עיקר היה ומחר קודש ולמחר קודש היום אותו שנוהגין ריב״א בשם ביצה בתום׳ נמצא וכן חדשיכם ובראשי כבראשונה כשני לומר שזיקק הלוי אלעזר רבי בר ר״י

 קמא מם׳ ראיה והביא .עכ״ל עיקר דראשון ונראה ראשון מיום ולחג לכפור למנות נוהגין דאנו דבריהם על נוקפי לבי ומ״מ וז״ל ראבי׳׳ה וכתב . ע״כ ולבכות כפור ליום מונין
 שנא לא שני ביו״ט זמן אומרים דאין להו סבירא הגאונים כל ושאר כתב ועוד .זמן אותו על לברך צריך אינו שוב המצוה בעיקר אחת פעם שהחיינו דהמברך בירושלמי דסוכה

 לו שיהא יכלתו בכל מכוין מפלוגתא נפשיה לאפוקי וכדי דלעיל כרבותינו שני ביו״ט גם זמן מברך מהר״מ והנה .במקומו לקמן תמצא בתקיעה זמן ברכת ודין בתקיעה ל״ש בקידושא
 כר״מ ודלא דר״י אליבא כב״ה [ח] :ע״כ בשני גם זמן לברך בהדיא הנהיג ובתקיעתו הכי בלאו זמן עליו לברך צריך שעתה כשמקדש חדש יין או חדש מלבוש שעה באותה

 כיון הנר על מברך סומא אם מסופק היה מהר״מ [י] ע״ב: ע״ש, בתוספות איתא וכן כלל הסיבה בעי ולא וכו׳ לכולן מברך אחד אומר ב״ה אור לפניהם הביאו ת״ר [ט] ; ע״כ
 לאו נר דגבי מברכין דאין נראה ולראבי״ה הנאה ליה אית דאמר עליה דפליגי כרבנן אלא שמע על יפרוס לא מימיו מאורות ראה שלא מי דמגילה פ״ב דאמר כר״י קי״ל דלא

 בהנאה שמע על בפורס אבל וכר לאורו וישתמש עולה שלהבת שיראה עד מברכין אין ותניא ‘לאורו שיאותו עד הנר על מברכין אין דברים אלו פרק כדתנן מילתא תליא בהנאה
 אמר תאמרנה עצמותי כל בפסוק טוב שוחר ובמדרש הגאונים בתשובת איתא כן בצפרנים להסתכל נהגו ולפיכך [כ] : בצהרים ממשים והיית. התם כדמייתי מאחריני ואפילו תליא

 העצים רוב הודלקו שלא בעלמא קוטרא אלא שם אין הדלקתו בתחלת ופיר״ח בסוף הא בתהלה הא ׳[ל] ע״כ: להבדלה אור בהם ולהסתכל פריעה בהם לעשות צפרניים עד וכו' דוד
 המדרש בית לכבוד אלא הודלק לא חשוב אדם ליכא כי אבל להאיר הדליק שהרי [מ] : ע״כ שריפתן למרק גדול אור עליהם עושין האבנים שריפת אהר פירוש פירש ורש״י
 מקום פרק [ס] :ע״כ מהדרנא לא הדורי מבריכנא ברוכי ממילא איקלע כי עד כר לדר״י דשמעיתיה השתא עד כר מהדרנא הוה מריש זירא רבי אמר [נ] ״. ע״כ להפך פ-רש ורש״י

 אמנם יוה״כ במוצאי הנר על לברך נוהג היה לא גרשון רבינו .ימים שני אלו אלא בו להשתמש אסור שאין וטעמא ויוה״כ שבת במוצאי אלא הנר על מברכין שאין שנהנו
דבר: עמא וכן להבין קל והטעם המחבר רבינו כדברי יקיר ב״ר יעקב רבינו בשם ורש״י הלוי שמואל רבינו בשם נמצא
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פ״ל
משנה מגידל כט פרק שבת הלכות .זמנים משנה כסף

 מן אדס שימנע השבה מכבוד ואעפ״כ וכו׳ בע״ש ומשתה סעודה לקבוע אסור ד
 ונראה רבינו דברי על העור כסב וכו׳. סעודה מלקבוע ולמעלה המנסה

 0ל״מ (גיעץ הפולס בפרק דגרסק קאמר סהמא דע״ש לקבוע אין המנחה קודם דאף
 .עכ״ל נעקרו ושתיהן וכו' ואחת בע״ש סעודתה קבעה אחת בירושלים משפחות'היו שתי

 מפרש דרבינו זה נתיישב ה״ה דברי ומתוך
 סעודה בקביעות דוקא השולח דפרק ההיא

החול: בימות בה רגיל שאינו
ך תו מ  דקאמר המנחה דמן מבין ה״ה דברי ו

 ודלא ולמעלה שעות מתשע היינו רבים
 סעד ויש ולמעלה. ממצות שהוא שכתב כהראב״ד

 למנחה סמוך ע״ס בר*פ מדסנן ה״ה לדברי
 ק״ז:) ואסיקנא(פסחים שתחשך עד אדם יאכל לא

דסמוך

ט כח ״ ו  רבינו: כלשון שם מימרא כ״ו:) שוחעין(דף הכל סוף בחולין וכו׳. להיות שמל י
 ומוסכם מבואר זה .וכו׳ הכפוריס יום במוצאי הבשמים על לברך צריך ואינו

 שהוא למעלה כנזכר ליו״ע בסו״ש ולא יו״ע במוצאי לא הבשמים על לברך שלא והמנהג
נמה שהיתה שבת ביציאת אלא דואבת הנפש שאין לפי עעס נחנו וכבר מברךיקנה״ז.

באחד להיות יו״גי כשחל ומ״מ מלאכה מכל
 שבת שהרי עליו מברכין הכפירים ביום לחיה או לחולה

ח מעבירה:  שבת באמצע להיות שחל טוב איום כ
 לחושך אור ובין לחול קדש בין המבדיל בהבדלה אומר

 המעשה ימי לששת השביעי, יום ובין לעמים ישראל ובין
 הוא ההבדלות שסדר שבת במוצאי שאומר כדרך
הנר. על ולא הבשמים על לא לברך צריך ואין .מונה

:הכפירים יום במוצאי הבשמים על לברך צריך אינו ובן
ט מברכים ולמה כ  שבת ליציאת דואבת [ע] שהנפש מפני שבת במוצאי הבשמים על ̂'

:טוב בריח אותה ומיישבין אותה משמחין

שלשים ®־ק
ה א ע ב ר  מפורשין והן סופרים מדברי ושנים התורה מן שנים בשבת נאמרו דברים א

 כבוד הנביאים ידי על ושנתפרשו .ושמור זכור שבתורה .הנביאים ידי על ׳
 חכמים שאמרו זה כבוד לאיזהו ב : מכובד ה׳ ולקדוש עונג לשבת וקראת שנאמר ועונג

 ומתעטף [א] השבת כבוד מפני שבת בערב בחמין ורגליו ידיו פניו לרחוץ אדם על שמצוה
 .המלך לקראת יוצא שהוא כמו השבת פני להקבלת מיחל ראש בכובד ויושב בציצית
 ונצא בואו ואומרים ומתעטפים שבת בערב תלמידיהן מקבצין היו הראשונים וחכמים
 החול מלבוש יהיה ולא נקיה. כסות השבת.שילבש יומכבוד ג :המלך שבת לקראת

 מלבושו יהא שלא כדי טליתו משלשל [ב] להחליף לו אין ואם השבת. כמלבוש
 מכבסים העם שיהו תיקן ' ועזרא” .החול במלבוש
 סעודה לקבוע *אסור ך• השבת: כבוד מפני בחמישי
 ומותר .השבת כבוד מפני שבת בערב ומשתה

[ ג  מכבוד כן ואע״פ .שתחשך עד ולשתות לאכול [
סעודה מלקבוע ולמעלה המנחה מן אדם שימנע השבת

 על ואף שבת בערב שולחנו אדם ימסדר ה :לאכול מתאוה כשהוא לשבת שיכנס כדי
 אלא צריך שאינו פי על ואף שבת במוצאי שולחנו מסדר וכן .לכזית אלא צריך שאינו פי

.השבת כבוד מפני יום מבעוד ביתו לתקן וצריך .וביציאתו בכניסתו לכבדו כדי לכזית.
צ״ט:) פסחים(דף ערבי פ׳ כן ומבואר להתחיל ן• :הן שבת לכבוד אלו שכל מוצעת ומטה לאכול ערוך ושולחן דלוק נר ויהיה

מצוה במול בה שנהג סעודה ולקבוע יוסי. וכר׳ ׳ ־ י..............׳ ■׳ ־.............................................׳ 1 ׳ 1 1
 רבינו שסבור לפי ולמעלה שעות מתשע להמנע
 עד והולך אוכל דאמר כר״י דקי״ל דאע״ג
 כנ״ל סעודה קביעות בלא דוקא דהיינו שתחשך

:הוא ונכון רבינו לדעת
 כתבי(שבת כל מימרות וכו׳. אדם מסדר ה

 שלחנו אדם יסדר לעולם קי״ט:)
 ולעולם לכזיח אלא צריך שאינו אע״פ בע״ש
 צריך שאינו ואע״פ במו״ש שלחנו אדם יסדר
:לכזית אלא

הראב״ד השגת
כו׳. ומשתה סעודה לקבוע *אסור  כתב ו

 המנחה מן לקבוע שאסור דוקא ז״ל הראב״ד
:עכ״ל f ולמעלה

 רבינו וכתב .בבשמים עולה יו׳׳ש עונג בשבת
 הנאה ברכס הריח שברכת לפי צריך ואינו
 כמבואר זמן ובכל עת בכל אותה ומברך היא

: ברכות בהלכות .
ס ר  בשבת נאמרו דברים ארבעה א ל פ

וכו׳. זהו אי וכו׳:
 מנן רב אמר כ״ה:) מדליקץ(שבת במה ^

 ידים רחיצת חובה בשבת נר הדלקת רב אמר
 מצום מאי מצוה אומר ואני רשות בחמין ורגלים
 יהודה ר׳ של מנהגו היה כך יהודה רב דאמר

 חמין מלאה עריבה לו מביאין ע׳׳ש אלעאי בר
 בסדינין ויושב ומתעטף ורגליו ידיו פניו בה ורוחן

:ע״כ המצוייצים
 כתבי(דף בכל וכו׳. הראשונים וחכמים ב

 וקאי מיעטף מנינא ר׳ קי״ט)
 לקראת ונצא בואו אמר שבתא דמעלי אפניא

:מלכא שבת
כו׳. השבת ומכבוד ג  קשרים אלו פרק ו

 יהא שלא וכבדהו קי״ג) (דף
 רב אמר חול של כמלבושך שבת של מלבושך

 ישל^ להחליף לו אין יחליף להחליף לו יש הונא
 ארוכין: שיראו מניה כלפי ישלשל ז״ל ופרש״י בבגדו

כו', ועזרא קןו  :ב״קבפ׳ממבה(דףפ״ב) תי
 השולח פרק בגיטין וכו׳. לקבוע ואסור ד

 היו משפחות שתי ל״ח:) (דף
 ואחת בע״ש סעודתה קבעה אחה בירושלים

 נעקרו. ושתיהן המדרש בית בזמן פירוש בשבת
 עד לאכול שמומר אע״פ ז״ל המפרשים וכתבו

 שעה לצורך ה״מ נמי להתחיל ואפילו שתחשך
 בכבוד כמזלזל דמיחזי לא תמיד כך לעשות אבל
 ממצות לקבוע שאסור דוקא א״א ובהשגות .שבש

 שסעודה רבינו מלשון ונראה ע״כ. ולמעלה
 לעשותו אסור המול בימות נוהג שאינו ומשתה
 ממימרא כן והוכיח האיסור בכלל היום וכל בע״ש

 סעודה קביעת בלא ולשהות ולאכול דגיטין
מותר היום כל בחול שרגיל סעודה אפילו

 במלאבות להתעסק ולא השוק מן דברים ליקה דרכו ואין ביותר חשוב אדם ישהיה
 הראשונים חכמים כבודו. הוא שזה בגופו השבת לצורך שהן דברים לעשות חייב שבבית

 או בשר מולח או מבשל שהיה מי ומהן .בהן לבשל העצים מפצל [י] שהיה מי מהם
ה] גודל  השבת לצורך שהן דברים וקונה יוצא שהיה מי ומהן נרות. מדליק או פתילות [

משובח: זה הרי זה בדבר המרבה וכל בכך. דרכו שאין פי על אף ומשקה ממאכל
איזהו

« סי׳ טור ד ;ל טשץ סמ׳ג רס סי׳ או׳ח טור ג : וט׳ש רצו סי׳ טור ב :3חט סימן טור א : כה עשין סמ׳ג רמג סי׳ טור ה :שס סמ׳ג ר
שם ברייתא .וכו׳ שיתקן וצריך :לכזית אלא :שס סמ״ג מ סימן טור ז : < משין סמ׳ג רסנ סימן טור ו

וכו׳: השרת מלאכי שני
אבא ר׳ ציבי מצלחי יוסף ורב רבה פתילסא פתיל פפא רב שרגא מדליק הונא רב כן ששמו דג שיבוטא מלח רבא רישא מחריך ספרא רב קי״ט) (דף שם .וכו׳ שהיה אע׳׳פ ו

איוכו׳ בשרא פשיטא אסתירי בתליסר זבין
עוז מגדל

ה ל פרק ע מר ושמור זכור בתלמוד מקומות בכמה זה .מכובד עד וכו' דבריה ארב די אחד נ
מפני עד וכו' כבוד איזהו :לשמוע יכולה האוזן ואין לדבר יכול הפה שאין מה נאמרו

 קי״ע): כתבי(דף כל פ׳ . המלך שבת עד וכו׳ ומתעטף :כ׳׳ה) (דף מדליקין במה פ׳ .השבת כבוד
ד בו כ מ  מרובה ופ' ובירושלמי קי׳׳ג) (דף קשרים אלו ופרק כתבי כל פרק . השבת כבוד עד השבת ו

(דף■ בביעין השולח ופ' ק״ה) פסחים(דף ערבי פ׳ . וכו' סעודה לקבוע אסור :פ״ו) (דף
ב :ל״ח) ת  מגיע איני אומר ואני :עכ״ל ולמעלה המנחה מן לקבוע שאסור דוקא ז״ל הראב׳ד כ
 איריא מאי ותו נמי בחול אפילו בע״ש איריא מאי ולמעלה המנחה מן לקבוע דוקא דאי דעתו לסוף

לפני אדס ישב לא דשבת קמא פ' כדהנן נמי קענה סעודה אפילו גדולה סעודה דהיינו ומשתה סעודה
גדולה למנחה סמוך אפילו ואסיקנא .לאכול ולא עד וכו׳ יכנס ולא שיתפלל עד למנחה סמוך הספר
החוס׳ בעלי רבותינו שהסכימו כמו בשהתפלל דמיירי וכ״ת לאימשוכי אתי דילמא קענה בסעודה ואפילו

מיימוניות הגהות
ה רשב״ל ואמר [ע] מ ש ה יתירה נ תנ ת ב׳ בפרק וכו׳ שבת ערב באדם בו נ תעני  יו״ט ובם' ד

ת שחל ה בם׳ [א] :ע״ש להיו מ הגו היה וכך מדליקין ב ו ול*כך [ב] אלעאי: בר׳ ר״י של מנ הג  נ
ש ת שרגני״ט ללבו סו שלמי להחליף לו שאין מי החול בגדי לכ  אוי יוחנן א״ר גרסינן ובירו

ת עטיפה על לנו שב ת ב טיפ ת עי׳ החול כע כו ל ה ה פ״ו יו״ט ב ק ולשון ט״ז הלכ שמע המעתי  ש
הגו ולכך ממהר״ם ש נ ם להחליף צריך ביו״ט שגם מטעם ביו״ט שרגני״ט ללבו  כי טעמא ונ

שו שמחים העולם ביו״ט ש שהוא שרגני״ט וילב ם מלבו ה ולא הנזיתה יום את ויזכרו מתי א תג  י
ק וכן בע״ש יוסי כר׳ הלכה בע״פ [ג] :ע׳׳ב עליו לבו ״ג ודלא ס״ה וכן רשב״ם פס ה  כ

ל אם אלא יוסי ר׳ שרי דלא שפסק ה אבל להפסיק א״צ התחי חל ת  רבה [ד] :ע״ב לא לכ
ח רבא [ה] ; ע׳׳ב ציבי מצלחי יוסף ורב א רב שיבוטא מל א גדיל פפ ת ל תי א רב פ  הונ

חמן רב שרגא מדליק ף יצחק בר נ ת ף ועייל מכ ת ק מכ : ונפי
 לאימנועי ואתי קנונה היא ואפי' סעודתו אחר דממשיך מינה שמעינן מ׳׳מ פסחים ערבי פרק ריש ז׳׳ל

 תאב כשהוא בשבת שיכנס כדי ולמעלה המנחה מן טובים ימים וערבי שבתוה בערבי אדם יאכל לא ססהים ערבי פרק בריש תניא דהא ועוד נפת תנוס שבעה נפש וכתיב שבע קא דהא שבת עונג מאכילת
 לי למה כר״י ואי יוסי ר' שרי קא שתחשך עד אפילו דהא דוקא המנחה מן אוסר הוא למה יוסי כר' אי בהא ס״ל כמאן ז״ל הראב״ד רבינו עצמך והגע .שתחשך עד והולך אוכל אומר יוסי רבי ר׳י דברי

 דרה בריה פנחס ורב היא דמתרצתא פסחים ערבי ריש אסיקנא הא היא משבשתא ברייתא דהא וכ׳ת וכו' כלל יאכל לא דמשמע קתני יאכל לא דהא ר׳׳י אסר קא פורתא אכילה אפילו דוקא ומשתה סעודה
 תדע דאסיר ומשתה בסעודה כולהו מודו שבת כבוד משום ומ'מ מועטת באכילה ואפילו דמצה חיובא משוס הפסח בערב יוסי ר' דמודה קמן דהא אסרי כולהו ומשתה דבסעודה ש׳׳מ ודאי אלא קבלה אידי

 כע״ש התס והא נעקרו ושתיהן בשבת סעודתא קבעה ואחת בע״ש סעודתא קבעה אחת בירושלים היו משפחות שתי יוחנן ר' אמר בר''אבא חייא ר׳ אמר שנשבה דעבד מתניתין גמרא השולח פ' בגיטין דגרסינן
 שרומז אפדנו אהלי טובו ומה .הלכה שהיא להשמיענו הקדש כתבי כל פ' בהלכות אלפס ר׳׳י והביאה בכך נענשו למה חכמים דברי על שעברו ואלמלא דוקא ולמעלה המנחה מן ולא ז׳׳ל ר׳׳מ כדברי קאמר סתם
 מן אדס שימנע השבת מכבוד ואעפ״כ שכתב לדעתו שכוונתי מ״ש על המורה סברתו לזה וסמך .עכ׳׳ל שתחשך עד ולשתות לאכול מותר וכתב יוסי כרבי הלכה לזה סמך אשר לשונו ודקדוק דבריו בסדור ענינו

 דערבי הא כי דאזלא דשבת דפ״ק התלמוד כלשון בלבד סעודה לשון אלא משתה בלשונו הזכיר לא בזה פסהיס ערבי ליש וכדאסיק עכ״ל, מתאוה כשהוא לשבת שיכנס כדי סעודה מלקבוע ולמעלה המנחה
דריש כמהקנא ולמעלה המנחה מן כתב ובזה השולח דפרק יוחנן רבי כלשון סתס בע״ש ודכתב משתה של הראשון בפסק גס שכתבתי השולה דפרק כההיא הסעודה עס משתה הזכיר הראשון ובפסק ־פסהיס

:קי״ט) כתבי(דף כל פ׳ הכל .משגת ידו עד וכו' שולחנו אדם מסדר : לפרש ז״ל הראב׳׳ד וכרצון פסחים ערבי ■


